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Előszó 

Kedves Olvasó! 

Örömünkre szolgál, hogy ha virtuálisan is, de a „kezében tarthatja” ezt a feladatgyűjteményt. A 

feladatgyűjtemény elsősorban Earl Babbie A társadalomtudományi kutatás gyakorlata című könyv  hatodik, 

átdolgozott kiadásához készült (Balassi kiadó, 2003). Célunk az volt, hogy olyan feladatokat állítsunk össze, 

melyek nem elsősorban a megtanult anyag számonkéréséhez, hanem annak mélyebb megértéséhez nyújtanak 

segítséget. 

A feladatgyűjtemény két részből áll. Az első felében a tankönyv fejezeteihez kapcsolódó feladatokat találhatja 

meg, míg a második részben ezek megoldásait láthatja. A feladatok sorrendje a tankönyv szerkezetéhez 

igazodik, a megoldások pedig lehetőséget nyújtanak az önellenőrzésre. 

A feladatok jellege nagyon széles skálán mozog: a részletes kifejtést igénylő feladatok mellett konkrét számítási 

példák, feleletválasztós tesztek és egyszavas választ igénylő kérdések is fellelhetők köztük. A megoldások 

részletessége a feladattípustól függően váltakozik. Több, azonos típusú feladat esetében a megoldások csak az 

első feladathoz kínálnak részletes levezetést, a többi, ugyanilyen típusú feladat megoldásához ez szolgál 

példaként. A számítási feladatoknál a végeredményeket természetesen minden megoldásban közöljük. 

A puding próbája az evés, a feladatgyűjteményé pedig annak használata! Éppen ezért arra kérjük a kedves 

Olvasót, hogy ha bármilyen észrevétele vagy megjegyzése van a feladatokkal vagy a megoldásokkal 

kapcsolatban, ne tartsa magában, hanem ossza meg velünk! Ezt a következő internetes oldalon teheti meg: 

http://modszertan.blogspot.com. 

a Szerzők 

http://modszertan.blogspot.com/
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1. fejezet - Hétköznapi megismerés és 
magyarázat – ismerkedés a változó 
fogalmával 

1. feladat: A hétköznapi megismerés során elkövetett hibák melyik típusára (vagy típusaira) lehetnek 

példák a következő esetek? 

Miután megállapította, gondolkozzon el azon, hogy hogyan lehet az adott hibát kivédeni! 

a. Péntek este szórakozni megy a barátaival, majd később egy másik barátja megkérdezi, hogy inkább 

külföldiek vagy inkább magyarok voltak-e az adott helyen. Ön visszaemlékezésére hagyatkozva azt feleli, 

hogy inkább magyarok, pedig ha összeszámlálta volna, akkor az derült volna ki, hogy az este során a 

szórakozóhelyen többségében külföldiek voltak. 

b. Egy gimnáziumi igazgató arra kíváncsi, hogy vajon az iskola végzős osztályainak diákjai inkább humán vagy 

inkább reál alapképzéses szakra szeretnének jelentkezni. Az igazgató a folyosón találkozik öt végzőssel, és 

felteszi nekik a kérdést. A diákok közül ketten fizika szakra, hárman pedig mérnök-informatikus szakra 

szeretnének menni. Ebből az igazgató azt a következtetést vonja le, hogy a diákok inkább reál alapképzéses 

szakra jelentkeznek majd. 

c. Ön eddig szinte minden együtt élő pár esetén azt látta, hogy inkább a nő szokott takarítani. Ebből azt a 

következtetést vonja le, hogy minden párkapcsolatban a nő az, aki takarít. 

d. Ön meg van arról győződve, hogy a férfiak agresszív módon vezetnek, mert például férfi sofőr eddig még 

soha nem engedte be Önt a sávba. Tegyük fel, hogy ma reggel egy férfi sofőr nagyon előzékenyen 

megengedte Önnek, hogy besoroljon elé, a következő váltásnál viszont egy szintén férfi sofőr szinte ráhasalt 

a dudára, mikor megpróbált besorolni elé. Ön az eset után így szólt: Ez a reggel is csak abban erősített meg, 

hogy a férfiak agresszíven vezetnek! 

e. Tegyük fel, hogy Ön azt gondolja a vallásos emberekről, hogy sok gyerekük van. Egy beszélgetés kapcsán 

egyik évfolyamtársáról kiderül, hogy mélyen vallásos, és ez a szüleire is igaz, Ön pedig tudja róla, hogy 

egyke. Este lát a televízióban egy műsort, amely egy vallásos családról szól, ahol 7 kisgyerek van. Ön a 

műsor után ezt gondolja: Lám, valóban igaz, hogy aki vallásos, az sok gyereket vállal. 

f. Egy ismerőse meg van arról győződve, hogy a romák nem szeretnek dolgozni. Tegyük fel, hogy találkoznak 

közösen az Ön egyik évfolyamtársával, aki roma, és a találkozó után épp munkába siet, ezt meg is osztja 

Önökkel. Az ismerőse a találkozó után azt mondja Önnek, hogy továbbra is úgy gondolja, hogy a romák nem 

szeretnek dolgozni, de vannak kivételek. 

g. Ön azt tapasztalja, hogy egyes gyermekek a játszótéren meglehetősen agresszív módon viselkednek a 

többiekkel, míg más gyerekek csendben vagy barátságosan játszanak másokkal. Azt gondolja magában: á, a 

gyerekek világa az egy külön világ, szinte megismerhetetlen. 

2. feladat: Különböző hipotéziseket vagy kutatási eredményeket olvashat a következőkben egy-egy 

mondatban. Állapítsa meg, hogy ezekben a hipotézisekben, illetve eredményekben melyik a függő, és 

melyik a független változó! 

a. A legalább érettségizett megkérdezettek között magasabb azoknak az aránya, akik voltak az elmúlt egy évben 

külföldön nyaralni, mint a legfeljebb szakmunkásképzőt végzettek között. 

b. A nagyelőadó első három sorában ülő diákok átlagosan jobb osztályzatot érnek el a vizsgán, mint azok, akik 

a hátrébb lévő sorokban ülnek. 

c. Alacsonyabb a koleszterinszintje azoknak, akik hetente többször sportolnak, mint azoknak, akik hetente vagy 

ritkábban. 

d. Azok az emberek, akiket gyerekkorukban bántalmaztak a szüleik, nagyobb valószínűséggel fognak maguk is 

bántalmazó szülőkké válni azokhoz képest, akiket gyerekkorukban nem bántalmaztak. 
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e. Az életkor növekedésével párhuzamosan növekszik annak a valószínűsége, hogy naponta imádkozik valaki. 

f. A kisgyermekes (10 éves vagy fiatalabb gyermeket nevelő) szülők átlagosan fontosabbnak tartják az iskolák 

költségvetésből történő anyagi támogatását, mint azok az emberek, akiknek nincs ilyen korú gyermekük. 

g. Minél alacsonyabb valakinek az iskolai végzettsége, átlagosan annál kevesebb könyve van otthon. 

h. Minél többet játszik valaki a számítógéppel, annál nagyobb a valószínűsége, hogy erőszakosan bánik a 

családtagjaival. 

i. A férfiak nagyobb valószínűséggel vásárolnak fekete autót, mint a nők. 

j. A legalább érettségivel rendelkezők kezdő fizetése átlagosan magasabb, mint azoké, akiknek nincsen 

érettségijük. 

k. A falvakban élők között magasabb annak a valószínűsége, hogy egyetértenek a romák munkaerő-piaci 

diszkriminációjával, mint a városokban vagy a fővárosban élők között. 

l. A fiú- vagy lánykollégiumban élők átlagosan kevésbé szeretnek a kollégiumokban élni, mint a koedukált 

kollégiumok lakói. 

m. Minél vallásosabb valaki, átlagosan annál több gyermeke születik. 

n. A falvakban élők között magasabb a munkanélküliek aránya, mint a városokban élők között. 

o. Az elmúlt 5 évben diplomát szerzett pedagógusok nagyobb valószínűséggel alkalmazzák a modern 

oktatástechnikai eszközöket (például: számítógép) az oktatásban, mint a náluk régebben végzettek. 

p. Minél régebben szerzett egy pedagógus diplomát, átlagosan annál kevesebb modern oktatástechnikai eszközt 

használ az oktatás során. 

q. Azon végzős középiskolások között, akiknek legalább az egyik szülője diplomás, nagyobb azoknak az 

aránya, akik jelentkeznek felsőoktatási intézménybe, mint azok között, akinek egyik szülője sem diplomás. 

r. A 65 év felettiek átlagosan kevésbé értenek egyet a házasság nélküli együttéléssel, mint a náluk fiatalabb 

megkérdezettek. 

3. feladat: Próbálja meg meghatározni az előző feladatban szereplő függő és független változók 

attribútumait! 

(Megj.: Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldási jegyzékben csupán példákat közlünk.) 

4. feladat: Az alábbiakban különböző típusú magyarázatokat olvashat. Döntse el, hogy nomotetikus vagy 

idiografikus magyarázattal van-e dolga! 

a. A magasabb fizetéssel rendelkezők nagyobb valószínűséggel veszik meg a drágább termékeket a boltban, 

mint az alacsonyabb fizetéssel rendelkezők. 

b. Péter vásárolni megy a boltba, és a sokféle fogkrém közül azért emeli le pont azt a típust, mert tetszik neki a 

csomagolás, mert ez a legolcsóbb, mert jókat hallott róla a barátaitól és mert sokszor látta a reklámot, és még 

a fogorvosa is ezt ajánlotta neki. 

c. Andrea azért lett hajléktalan, mert elvesztette az állását; mert alacsony az iskolai végzettsége, mert nem volt 

megtakarítása, mert egyedülálló volt, és mert nem tudott senkihez sem segítségért fordulni. 

d. Azok az emberek, akiknek alacsony az iskolai végzettsége, és azok, akik nők, nagyobb valószínűséggel 

lesznek szegények, mint azok, akiknek magasabb az iskolai végzettsége, illetve férfiak. 

e. Azok a bántalmazott nők, akik érzelmileg, illetve gazdaságilag is a bántalmazó társuktól függő viszonyban 

élnek, általában nem tudnak elköltözni tőle. 

f. Tamás péntek este szórakozni megy. Két baráti társasága is invitálja. Azért választja az „A” csoportot, mert 

Tamás lakásához közelebb lévő kocsmába mennek, mert jobban kedveli ezt a társaságot, mert várhatóan ott 
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lesz valaki, akivel már régóta szeretett volna beszélni, és mert várhatóan kevesebb pénzt fog költeni, mintha a 

másik csapattal ment volna. 

g. Annát rendszeresen bántalmazza a partnere. Anna mégsem tud tőle elköltözni a közös lakásból, mert nincs 

kihez segítségért fordulnia, nincs elég pénze, hogy albérletet vegyen ki, nem akarja a közös gyermeküket ott 

hagyni, fél, hogy a partnere megkeresné, és újra bántalmazná, és szíve legmélyén még hisz abban, hogy a 

kapcsolat rendeződik, mert a férfi többször megígérte neki, hogy megváltozik. 

h. Felnőtt korban azokra jellemzőbb, hogy rendszeresen olvasnak könyveket, akik már gyerekkorukban is 

rendszeresen olvastak, és akiknek a szülei is rendszeres könyvolvasók voltak. 

5. feladat: Az alábbiakban különböző típusú elméletalkotási módszereket olvashat. Döntse el, hogy 

induktív vagy deduktív elméletalkotásra lát-e példát! 

a. Azt veszi észre, hogy a baráti társaságában lévők egy része házasságpárti, másik részük semleges, míg páran 

kifejezetten házasságellenesek. Elkezd azon gondolkodni, hogy miért különbözhet a véleményük. Talán mert 

különböznek a vallásosságuk mértékében? Vagy mert eltérő az iskolai végzettségük? Vagy mert különböző 

politikai pártokat preferálnak? Vagy mert a szüleik házassága eltérő módon alakult (egyesek szülei elváltak, 

míg másoké együtt élnek többé-kevésbé boldogan és konfliktusmentesen)? Vagy esetleg azért, mert 

némelyikük már volt házas, de az válással végződött, míg mások jelenleg is házasok és boldogok is abban a 

házasságban? Miután figyelembe vette az Ön által felsorolt tényezőket, úgy tűnik, hogy a házassággal 

kapcsolatos attitűdök leginkább annak függvényében változnak, hogy az illetőnek milyen a párkapcsolata, 

házassága, illetve hogy elvált-e valaha. 

b. Azt tapasztalja, hogy különböző női családtagjai eltérő időt fordítanak a házimunkára. Talán mert eltérő a 

családi állapotuk? Vagy talán az a magyarázat, hogy eltérő méretű településeken élnek? Vagy inkább az 

játszhat szerepet, hogy különböző az életkoruk? Talán az, hogy eltérő nagyságú házban vagy lakásban élnek? 

Esetleg az, hogy van-e gyerekük? Esetleg az, hogy dolgoznak-e vagy sem? Vagy talán az, hogy a férjük vagy 

élettársuk is bizonyos feladatokat ellát a házimunkából? Miután megvizsgálja ezeket a tényezőket, arra a 

következtetésre jut, hogy leginkább az bír magyarázó erővel, hogy a velük egy háztartásban élők között van-e 

valaki, (például: élettárs/férj, szülő, gyerek) aki szintén ellát bizonyos feladatokat.   

c. Ön azt feltételezi, hogy azok az emberek, akik otthonról dolgoznak, elégedettebbek a munkájukkal, mint 

azok, akiknek be kell járni egy munkahelyre. Azt is feltételezi továbbá, hogy a magasabb fizetéssel 

rendelkezők szintén elégedettebbek, mint azok, akiknek alacsonyabb a jövedelmük. Elmegy, és interjúkat 

készít azokkal, akik otthonról dolgoznak, és azokkal is, akik ugyanazt a munkát munkahelyen végzik. 

Mindkét csoportban feltesz olyan kérdéseket is, amelyekkel az interjúalanyok jövedelmi helyzetéről 

érdeklődik. Végül megpróbálja a kapott eredményekből leszűrni a következtetéseit. 

d. Ön azt feltételezi, hogy azok az emberek nagyobb valószínűséggel szenvednek alkoholizmusban, akiknek 

valamelyik szülője is alkoholista, mint azok, akiknek a szülei nem szenvedtek alkoholizmusban. Miután 

definiálja azt, hogy mit tekint alkoholizmusnak, elkészít egy kérdőívet, amelyet egy országos valószínűségi 

mintán le is kérdeztet egy kutatóintézettel. A kapott eredmények alapján dönt a hipotézisének megtartásáról 

vagy elvetéséről. 

e. Ön azt veszi észre, hogy egyes ismerősei igen negatív véleménnyel beszélnek a romákról, míg mások 

semlegesek vagy pozitív véleményük van róluk. Vajon mi befolyásolhatja a vélekedéseiket? Talán a szüleik 

véleménye? Vagy az iskolai végzettségük mentén kristályosodnak ki a véleménykülönbségek? Esetleg a 

lakóhelyük településtípusa mentén? Vagy a lakóhelyükön vagy az utcájukban élő roma népesség aránya van 

erre hatással? Esetleg az, hogy van-e roma munkatársuk vagy barátjuk, vagy esetleg az iskolában volt-e roma 

osztálytársuk? Miután mindezeket számba vette, arra jut, hogy ez a legutóbbi tényező magyarázza a 

leginkább azt, hogy miért vélekednek eltérően. 

f. Ön azt feltételezi, hogy az elvált szülők gyermekei rosszabbul tanulnak az általános iskolában, mint azok a 

gyerekek, akiknek a szülei nem váltak el (vagy házasok vagy élettársak, de a gyerekek a vér szerinti 

szüleikkel élnek). Véletlenszerűen kiválaszt jó pár általános iskolát az országban, és minden odajáró diák 

szüleivel kitöltet egy kérdőívet, amelyben többek között a szülők jog szerinti és tényleges családi állapotát 

vizsgálja meg, továbbá azt, hogy a diák konkrétan kikkel él együtt egy háztartásban. A kapott adatok 

segítségével teszteli a hipotézisét. 
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2. fejezet - Elméletek és hipotézisek 

1. feladat: Döntse el, hogy az alábbi elméletek a makro- vagy mikroelméletek csoportjába tartoznak! 

a. A munkanélküliség kialakulását az magyarázza, hogy a munkaerőpiacon a munkáltatók felől érkező kereslet 

és a munkavállalók által nyújtott kínálat viszonyában egyensúlytalanság áll be, és bizonyos képzettséggel 

vagy készséggel rendelkező munkavállalókra nincs kereslet. 

b. A magasabb GDP-vel rendelkező országokban kisebb a csecsemőhalandósági arányszám, mint az 

alacsonyabb GDP-vel rendelkezőkben. 

c. Egy általános iskolai elsős osztályban inkább azok a diákok játszanak a szünetekben egymással, akik 

korábban ugyanabba az óvodába jártak. 

d. A bírósági tárgyalásokon ugyanolyan típusú és körülményű bűncselekmények esetén nagyobb arányban 

hoznak elmarasztaló ítéletet, ha a gyanúsított roma, mintha nem roma. 

e. A telefonos állásinterjúk során nagyobb arányban utasítják el a jelentkezőt, ha a beszélgetés közben kiderül 

róla, hogy 45 év feletti, mintha ez nem derül ki. 

f. A különböző anyagi juttatások bevezetése nem növeli a gyermekvállalási kedvet és a termékenységet. 

g. Azok a párkapcsolatok, ahol a tagok egyenlő módon osztják meg egymás között a házimunkát, hosszabb 

ideig tartanak, mint azok, ahol kizárólag az egyik fél végzi a házimunkát. 

h. Ha a munkáltatók különböző adókedvezményeket vehetnek igénybe abban az esetben, ha megváltozott 

munkaképességű embereket foglalkoztatnak, akkor várhatóan ennek a bevezetése után nőni fog a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája. 

2. feladat: A következő feladatban megadunk egy-egy változópárt, és ezeknek a felhasználásával Önnek 

valamilyen hipotézist kell felállítania! (Ne felejtse el, hogy az úgynevezett független változó időben és 

logikailag megelőzi a függő változót!) 

A hipotézis felállítása után próbálja meg valahogyan operacionalizálni, azaz valamilyen kérdés 

segítségével mérhetővé tenni a hipotézisben szereplő változókat! Határozza meg az egyes változók 

lehetséges attribútumait! 

(Megj.: Ennél a részfeladatnál több, a megoldókulcsban szereplőktől eltérő jó megoldás is születhet.) 

Például: 

vallásosság × életkor → Hipotézis: Az idősebb emberek vallásosabbak, mint a fiatalabbak. 

Operacionalizálás: 

Vallásosság: Milyen gyakran szokott templomba járni? 

• Attribútumai: naponta, hetente többször, hetente, havonta többször, havonta, évente többször, csak a 

fontosabb vallási ünnepeken, soha 

Életkor: Hány éves? 

(Megj.: a kutatások döntő többségében a kutatók inkább arra kérdeznek rá, hogy melyik évben született a 

megkérdezett. Ebből ugyanis – a kutatás évének figyelembevételével – könnyen kiszámítható a kérdezett 

életkora, és elkerülhetőek azok a problémák, amelyek, például abból fakadhatnak, hogy a már betöltött vagy az 

adott évben betöltendő életkort mondja-e a válaszadó.) 

• Attribútumai: az életkor nagysága a legalacsonyabb lehetséges értéktől a legmagasabb lehetséges értékig. 

a. anyagi helyzet × adakozás gyakorisága 

b. lakóhely lélekszáma × valamilyen bűncselekmény áldozatává való válással kapcsolatos félelem 
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c. vállalkozóvá válás tervezése × a kérdezett neme 

d. iskolázottság × szokott-e külföldre utazni 

e. tart-e háziállatot × mennyire súlyosan büntetné az állatkínzást 

f. gazdasági aktivitás × TV-nézés mértéke hétköznap 

g. zsidó ismerőssel való rendelkezés × zsidó szomszédot elfogadna-e 

h. végzett-e valaha önkéntes munkát × a kérdezett neme 

i. külföldi munkavállalás tervezése × életkor 

3. feladat: Nézze végig a 2. feladat változópárjait és az Ön által megfogalmazott hipotéziseket! Döntse el, 

hogy a változópáron belül melyik lesz a függő és melyik a független változó! 

4. feladat1: "Nekem az az elméletem, hogy..." Ismerős a mondat? Az a feladat, hogy egy példán keresztül 

gyakorolja a deduktív elméletalkotást! Válasszon ki egy témát és pontosítsa, hogy ezen témán belül mivel fog 

konkrétan foglalkozni az elmélete! (A megoldókulcsban a következő témára dolgoztuk ki a megoldást: Miért 

fogadják el egyesek az otthonszülést, és miért ellenzik azt mások?) 

Gondolja végig, hogy melyek lesznek az elméletének főbb elemei, változói! Az elméletére alapozva 

fogalmazzon meg egy vagy több vizsgálandó hipotézist! 

5. feladat: "Azt vettem észre, hogy..." Az előző feladatban a deduktív elméletalkotást kellett gyakorolnia, 

ebben a feladatban az induktív elméletalkotásban mélyedhet el. Most próbáljon meg az előző feladatban vizsgált 

témához induktív módon elméletet alkotni! 

                                                           
1A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 
Belmont: Wadsworth Publishing, 31. oldal. 
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3. fejezet - Oksági kapcsolatok és 
okfejtési hibák 

1. feladat: Ismételje át az oksági kapcsolat kritériumairól szóló oldalakat a tankönyvben! Különböző 

megállapításokat és következtetéseket olvashat, döntse el, melyekben az oksági kapcsolatok hármas 

kritériuma sérül. Írja le, hogy az adott esetben mely kritérium sérül és indokolja meg, hogy miért! 

a. Kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy akinek kihullik a foga, annak romlik az emlékezete, tehát ha 

megőrizzük fogainkat, megőrizhetjük emlékezőképességünket is. 

b. A főiskolát vagy egyetemet végzett nők több alkoholt fogyasztanak, mint alacsonyabb iskolai végzettségű 

társaik, tehát az alacsonyabb iskolai végzettség megvédi a nőket az alkoholizmustól. 

c. A túlsúlyos emberek körében nagyobb a depresszió veszélye, mint a normál vagy sovány emberek között. Ha 

megelőznénk az elhízást, nem is lenne depressziós ember a világon. 

d. A rendszeresen cigarettázóknak alacsonyabb az átlagos intelligenciahányadosuk, mint a nem dohányzóknak. 

e. Ha a szülők és rokonok között előfordult alkoholizmus, az növeli a gyerekek vonzalmát az édességek, és úgy 

általában az édes íz iránt. 

f. Azok közül, akik gyakran panaszkodtak unalomra, 40 százalékkal többen haltak meg a kísérlet végére, mint a 

nem unatkozók. 

g. A macskát tartó embereknek gyakrabban van felsőfokú végzettségük, mint a kutyák gazdáinak. 

h. Nagyobb valószínűséggel halnak meg ötven éves koruk előtt azok a férfiak, akik gyerekkorukban sokat 

lógtak az iskolából, mint azok, akik nem vagy alig lógtak. 

i. A magukat egyenesen tartó személyek jobban bíztak önértékelésük hitelességében, mint azok a hallgatók, 

akik görnyedve hajoltak az asztal fölé.  

j. Egy kutatás során a kutatók arra az eredményre jutottak, hogy azok a válaszadók, akik jótékonykodtak a 

kutatást megelőző 1 hónapban, átlagosan boldogabbnak vallották magukat azokhoz képest, akik nem 

jótékonykodtak. A kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a jótékonykodás boldogít. 

2. feladat: A következő állításoknál el kell dönteni, hogy szükséges vagy elégséges feltételről van-e szó! 

a. A diploma megszerzésének ……………. feltétele, hogy sikeres államvizsgát tegyen az ember. 

b. Ha az ellenőr azon kap valakit, hogy jegy vagy bérlet nélkül utazik, akkor ez ………………. feltétele annak, 

hogy meg is büntesse. 

c. Az érvényes útlevéllel való rendelkezés …………… feltétele annak, hogy az Amerikai Egyesült Államokba 

utazhassunk. 

d. Családi állapotunk azzal a(z) ……………. feltétellel válik nőtlenből vagy hajadonból házassá, ha érvényes 

házasságot kötünk. 

e. Ha valaki elfelejti csatolni a bizonyítványának fénymásolatát az állásjelentkezéséhez, azaz hiányosan adja le 

a jelentkezését, ez …………….. feltétele annak, hogy ne vegyék fel az állásra. 

f. A magyar állampolgárság …………….. feltétele annak, hogy az ember szavazzon az országgyűlési 

választáson.   

g. Egy házasság azzal a(z) …………………… feltétellel érvényes jogilag, hogy anyakönyvvezető előtt kötik 

meg. 

h. Ha valaki megbukik az államvizsgán, ez ………………… feltétele annak, hogy ne szerezze meg a képzéshez 

tartozó diplomát az adott félévben. 
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3. feladat: A következőkben különböző okfejtési hibákat olvashat (például provincializmus, kétséges ok, 

figyelmen kívül hagyott tények, hamis dilemma). Állapítsa meg, hogy melyik típusba tartoznak! (Egy 

okfejtés több hibát is tartalmazhat!) 

a. Kriszta a fiatalok gyermekvállalással kapcsolatos terveit vizsgálja, és arra a következtetésre jut, hogy az 

anyagi helyzet sokkal jobban befolyásolja az első gyermek vállalásának időpontját, mint a leendő szülő 

életkora. 

b. Egy magyar kutató egy finn város lakóinak alkoholfogyasztási szokásait vizsgálva jut arra a megállapításra, 

hogy a finnek rengeteget és állandó jelleggel isznak. Ha közelebbről szemügyre vette volna, akkor azt látta 

volna, hogy a magyarok fogyasztásához képest valóban több a szeszfogyasztás, de az adott város lakói az 

ottani viszonyokhoz képest nem isznak kiugróan sokat. 

c. Tamás igen átfogó dolgozatot szeretne készíteni a romák munkaerő-piaci diszkriminációjáról. Az idő 

szűkössége miatt kizárólag diszkriminált romákkal interjúzik, és azokat a korábbi kutatásokat használja fel az 

elmélete megalapozásához, amelyek a kiinduló hipotézisével megegyező következtetésre jutottak. 

d. Endre szerint a hajléktalanok azért kerülnek az utcára, mert a társuktól való különválás után már nincs hol 

élniük. 

e. Egy falukutatás során a résztvevő diákok a falun belül egy vallásos közösségre bukkannak, amelynek tagjai a 

diákok számára furcsa és érthetetlen tartalmú szertartásokat végeznek. A diákok őrültnek gondolják a 

közösség tagjait. 

f. Az emberek jelentős része azt gondolja, hogy a bántalmazott nők azért nem kérnek segítséget másoktól, mert 

igazából nem is akarnak elköltözni a bántalmazótól. 

g. Vera arra a következtetésre jut, hogy a migrációra való hajlandóságra az anyagi helyzet és az iskolai 

végzettség hat. 

h. Egy kutatás eredményei szerint a nők 75 százaléka ért egyet a családtámogatások összegének emelésével, és 

ebből azt a következtetést vonták le a kutatók, hogy a nők minden bizonnyal hajlamosabbak egyetérteni, mint 

a férfiak. 
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4. fejezet - Kutatási célok, elemzési 
egységek, idődimenzió a kutatásban 

1. feladat: Különböző kutatásokról olvashat, állapítsa meg, hogy leginkább milyen kutatási cél (felderítés, 

leírás, magyarázat) vezethette a kutatót! 

a. Egy kutatás során a kutatók különböző megyék esetében azt vizsgálták, hogy hogyan alakultak az elmúlt 

években a különböző termékenységi és házassági mutatók. Összegyűjtötték az adatokat, és ezek segítségével 

jellemezték az elmúlt éveket. 

b. Kutatók azt vizsgálták, hogy milyen tényezők befolyásolják leginkább az emberek szavazáson való részvételi 

hajlandóságát. Az eredmények szerint leginkább az életkor, az iskolai végzettség és a kérdezett lakóhelyének 

településtípusa az, ami befolyásoló erővel bír. 

c. Dunántúli falvakba az utóbbi években egyre több olyan család költözik a fővárosból, akik ökogazdálkodást 

folytatnak. Egy kutatás azt a célt tűzte ki, hogy megvizsgálja ezeket a családokat: hogyan élnek, milyen 

kapcsolatot ápolnak a falu többi lakóival, hogyan szervezik meg a mindennapjaikat, hogyan gazdálkodnak. 

d. Egy kutatás azt vizsgálja, hogy miért vélekednek az emberek eltérően a házasságon kívüli együttélésről. Az 

eredmények szerint leginkább az életkor befolyásolja ezt a vélekedést: a fiatalabbak elfogadóbbak a 

házasságon kívüli együttéléssel kapcsolatosan, mint az idősebbek. 

e. Egy kutatás során a kutatók arra vállalkoztak, hogy bemutassák, milyenek a lakosság üdülési szokásai. 

Megvizsgálták, hogy a lakosság hány százaléka volt nyaralni az elmúlt egy évben, külföldön vagy belföldön 

voltak-e inkább a nyaralók, és hogy évente egy vagy akár több alkalommal is elmennek-e pihenni. 

f. Egy kutatás azt a célt tűzte ki, hogy megvizsgálja: különböző települések vajon hogyan alkotják meg azt az 

esélyegyenlőségi tervet, amelyet kötelező elkészíteniük. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy kinek a 

feladatkörébe tartozik egy önkormányzaton belül a tervvel való foglalkozás, mi a véleményük erről a tervről 

az önkormányzat prominens személyiségeinek, és hogy vajon felmérték-e a településen azokat a speciális 

szükségleteket, amelyeket a tervben megnevezett speciális társadalmi csoportok igényelhetnek. A kapott 

eredményeket egy későbbi, átfogóbb jellegű kutatás megtervezéséhez és lebonyolításához használnák a 

kutatók. 

g. Egy kutatás során azt vizsgálta egy kutatócsoport, hogy mi befolyásolja azt, hogy egy válás után milyen 

hamar lesz valakinek új kapcsolata. Az eredmények szerint leginkább a kérdezett neme, anyagi helyzete, és 

az bír befolyásoló erővel, hogy van-e gyermeke. 

h. Egy kutatás során azt vizsgálták meg a kutatók, hogy hogyan zajlik a gyakorlatban a gyerekek állami 

gondoskodásba helyezése. Arra voltak kíváncsiak, hogy milyen esetek következtében kerülnek a gyerekek 

állami gondoskodásba, hogyan viselkednek a szociális szakemberek, mennyire van lehetőségük a 

rokonoknak magukhoz venni a gyereket. Arra is kíváncsiak voltak, hogy ezek a gyerekek hogyan élik meg a 

körülöttük zajló eseményeket. Az eredményeket a kutatók későbbi, átfogóbb kutatás megtervezéséhez 

használják majd fel. 

i. Egy kutatás arra vállalkozott, hogy bemutassa, hogyan vélekednek az emberek a különböző szociálpolitikai 

támogatásokról. Bemutatták, hogy hány százalékot tesznek ki azok, akik egyetértenek bizonyos 

támogatásokkal, és hány százalékot azok, akik nem. 

2. feladat: Állapítsa meg a következő kutatások elemzési egységét (egyén, csoport, szervezet vagy 

társadalmi produktum)! 

a. Három felsőoktatási intézmény esélyegyenlőségi tervének összehasonlító vizsgálata. 

b. A felnőtt magyar lakosság bevándorlókkal szembeni előítéleteinek vizsgálata. 

c. A magyar háztartások megtakarítási szokásainak feltérképezése. 

d. Házaspárok tagjai és élettársak közötti házimunka megosztását befolyásoló tényezők vizsgálata. 
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e. 6 és 14 éves kor közötti gyermekek médiahasználati szokásainak vizsgálata. 

f. Családsegítő szolgálatok éves forgalmának vizsgálata. 

g. Általános iskolák különböző oktatástechnikai eszközökkel való ellátottságának felderítése. 

h. Történeti demográfusok egyházi anyakönyvek elemzéséből vonnak le következtetéseket. 

i. Különböző tanszékeken belül hogyan alakul a női és a férfi oktatók aránya. 

j. Az államszocializmusban kiadott törvények vizsgálata abból a szempontból, hogy milyen családpolitikai 

intézkedéseket vezettek be. 

k. Magyarországi megyeszékhelyek munkanélküliségi rátáinak összehasonlítása. 

l. A felsőoktatásba jelentkezők összetételének vizsgálata a legfontosabb szocio-demográfiai változók mentén.  

3. feladat: A következőkben az elemzési egységekkel kapcsolatos okfejtési hibákra (ökológiai 

tévkövetkeztetés; redukcionizmus) láthat példákat. Állapítsa meg, hogy melyik típussal áll szemben! 

a. Magyarországon az emberek azért vállalnak kevesebb gyermeket, mint amennyit ideálisnak tartanak, mert 

nincs elég pénzük a gyermekvállalás költségeit fedezni. 

b. Azokban a vállalatokban, ahol magasabb a férfi alkalmazottak aránya, nagyobb fokú elégedetlenséget 

tapasztaltak a kutatók a fizetéssel kapcsolatban, mint azokban a vállalatokban, ahol kisebb arányban 

foglalkoztatnak férfiakat. Ebből a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a férfiak elégedetlenebbek a 

fizetésükkel, mint a nők. 

c. Azokban a megyékben, ahol magasabb a munkanélküliség, a szavazók magasabb aránya voksolt a Munkát 

Mindenkinek Pártra. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, miszerint a munkanélküliek között magasabb az 

erre a pártra szavazó aránya, mint az aktívak vagy inaktívak között. 

d. A párkapcsolaton belüli erőszakot elszenvedő nők azért nem költöznek el a bántalmazótól, mert érzelmileg 

függnek tőle – állapítja meg egy kutatás. 

e. Azokban a városokban, ahol magasabb a lakosság iskolai végzettsége, nagyobb arányban mennek el szavazni 

az emberek, mint azokban a városokban, ahol alacsonyabb. Tehát a magasabb iskolai végzettségűek inkább 

elmennek szavazni, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. 

f. Egy párkapcsolat esetén a házimunka megosztását az dönti el, hogy ki mennyit keres: akinek magasabb a 

jövedelme, az „kivásárolja” a házimunkára fordítandó idejét, és így kevesebb házimunkát végez. 

g. Azokban az országokban, ahol a nők foglalkoztatási rátája magasabb, magasabb a termékenység azokhoz az 

országokhoz képest, ahol alacsonyabb. Ebből arra következtethetünk, hogy azok a nők, akik dolgoznak, több 

gyereket vállalnak, mint azok, akik nem dolgoznak. 

h. A párkapcsolatok kialakulásában döntően az játszik szerepet, hogy a két fél milyen tulajdonságokat keres, 

értékel nagyra a másikban, és ha ez a kereslet és kínálat találkozik, akkor létrejön a kapcsolat. 

i. A főváros azon kerületeiben, ahol magasabb a diplomások aránya, alacsonyabb a lakosság munkanélküliségi 

rátája azokhoz a kerületekhez képest, ahol alacsonyabb. Tehát igaz az, hogy a diplomásokra kisebb 

valószínűséggel leselkedik a munkanélküliség. 

j. Azok az emberek hajlamosak különböző radikális mozgalmakban való részvételre, akiknek gyerekkorában 

valamelyik szülője, jellemzően az apja tekintélyelvű személyiség volt. 

4. feladat: A következő feladatban különböző kutatási leírásokat olvashat. Állapítsa meg a megadott 

információk alapján, hogy az idődimenziót tekintve keresztmetszeti, trend-, kohorsz- vagy 

panelvizsgálatról van szó! 

a. 2002-ben a magyar lakosság hálapénzzel kapcsolatos attitűdjeit térképezték fel a kutatók egy ezerfős 

országos, a főbb szocio-demográfiai változók mentén reprezentatív mintán zajló kérdőíves vizsgálattal. 



 Kutatási célok, elemzési egységek, 
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b. Az a, pontban ismertetett kutatást 2009-ben ugyanazon kérdések felhasználásával megismételték, szintén egy 

véletlen mintavétellel kiválasztott ezerfős mintán, ugyancsak kérdőíves módszerrel. 

c. 1997-ben az akkori összes gimnáziumi és szakközépiskolai végzős negyedikes diák továbbtanulási 

aspirációit felmérő kérdőíves kutatás zajlott. Tíz évvel később, 2007-ben megismételték a kutatást a 2007-

ben végzős diákok körében. 

d. 1994-ben egy kutatócsoport megvizsgálja az 1955-65 között születtetek véleményét az 1986-ban bevezetett 

GYED-ről. Öt év múlva megismételték a kutatást, ugyancsak az 1955-65 között születetteket vizsgálva. 

e. 1988-ban egy kutatóintézet a magyar háztartások anyagi helyzetét kutatja a háztartások közül vett, 2000 

háztartást tartalmazó mintán. 1996-ban, majd 2003-ban a legelső vizsgálat során kiválasztott háztartásokba 

térnek vissza a kutatás megismétlése miatt. 

f. Egy internetes kutatásokra szakosodott közvélemény- és piackutató cég egy honlap regisztrált felhasználóiból 

vett mintán vizsgálja a kérdezettek internetes hírportál-látogatási szokásait. 

g.  2005-ben egy újonnan alakult kisegyház egy kérdőíves vizsgálat keretein belül arra volt kíváncsi a hívek 

körében, hogy miért csatlakoztak az egyházhoz. 2009-ben megismételték a kutatást a 2009-es tagok körében. 

h. 2007-ben az ország egészségügyi dolgozói között azt vizsgálták meg egy kérdőíves kutatás során, hogy 

mennyire elégedettek a munkakörülményeikkel. 

i. Elsőként 1995-ben vizsgálták az akkor 15-20 évesek házassággal kapcsolatos véleményeit egy, az adott 

korcsoportból vett 500 fős valószínűségi mintán végzett kutatás keretében, majd 2000-ben megismételték a 

kutatást a 20-25 évesek közül vett mintán. 

j. Egy egyetem szeretné nyomon követni a nála végzett diákok munkaerő-piaci boldogulását. Ennek érdekében 

elsőként 5 évvel ezelőtt vett egy valószínűségi mintát a frissen végzett diákjaiból, majd a kutatást követő 

harmadik és ötödik évben ismét felkereste ugyanazokat, akik a legelső kutatásban is részt vettek. 

5. feladat: Most különböző kutatási témákat olvashat. Az a feladata, hogy röviden írja le, hogyan 

vizsgálná a megadott témát a következő módszerek segítségével: 1. keresztmetszeti vizsgálat, 2. 

trendvizsgálat, 3. kohorszvizsgálat, 4. panelvizsgálat. 

(Megj.: A megoldókulcsban részletes megoldást az első témához közlünk.) 

a. nemi szerepekkel kapcsolatos vélemények a lakosság egyes csoportjaiban.  

b. különböző szerencsejátékok játszásának gyakorisága a lakosság egyes csoportjaiban 

c. olvasási szokások vizsgálata a lakosság egyes csoportjaiban 

d. megtakarítási szokások vizsgálata a lakosság egyes csoportjaiban 
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5. fejezet - Első lépések a kutatásban: 
a fogalmak definiálása és mérhetővé 
tétele 

1. feladat: Döntse el az alábbiakról, hogy közvetlenül megfigyelhető dolgok, közvetetten megfigyelhető 

dolgok vagy konstrukciók! 

a. egy ember születési éve 

b. egy személy autójának márkája 

c. az előítéletesség 

d. nemi szerepek 

e. egy személy jövedelme 

f. konzervativizmus 

g. egy könyvtárban a könyvek száma 

h. valakinek az iskolai végzettsége 

i. optimizmus 

j. egy egyetemi épület homlokzata 

k. egy ember ruhájának színe 

l. egy lakótelep házainak száma 

m. társadalmi érzékenység 

2. feladat: A következőkben fogalmakat és ahhoz tartozó dimenziókat, továbbá indikátorokat sorolunk 

fel. Töltse ki a hiányzó ismérveket az általunk megadottak alapján! 

a. A cigányellenesség mely dimenzióit mérik az alábbi indikátorok? (A megadott indikátorok értelmezése: az 

adott állítással való egyetértést mutatják.) 

fogalom: cigányellenesség 
 

dimenzió indikátor1 indikátor2 indikátor3 

 
Csak helyeselni lehet, 

hogy vannak olyan 

szórakozóhelyek, ahová 

cigányokat nem engednek 

be. 

Mindenkinek jobb, ha a 

cigány gyermekek és a 

nem cigány gyermekek 

külön iskolai 

osztályokban tanulnak. 

A cigányokat teljesen el 

kell különíteni a 

társadalom többi részétől, 

mivel képtelenek az 

együttélésre. 

 
A cigányok gondjai 

megoldódnának, ha végre 

elkezdenének dolgozni. 

A cigány családokban 

azért van olyan sok 

gyermek, mert az utánuk 

kapott családi pótlékból 

akarnak megélni 

A nem cigányoknak több 

támogatást kell adni, mint 

a cigányoknak. 

b. A vallásosság alábbi dimenzióit milyen indikátorokkal mérné? 
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(Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldási jegyzékben csupán egy példát közlünk.) 

fogalom: vallásosság 
 

dimenzió indikátor1 indikátor2 indikátor3 

vallás gyakorlása ……………………. ……………………. ……………………. 

vallási hit ……………………. ……………………. ……………………. 

c. Mely fogalom dimenziói és indikátorai a következők? (A megadott indikátorok értelmezése: az adott 

dologgal való egyetértést mutatják.) 

fogalom: ………………………………….. 
 

dimenzió indikátor1 indikátor2 indikátor3 

gazdasági szabad piac alacsony állami részvétel 

a gazdaságban 
magántulajdon 

kulturális vallásszabadság melegházasság 

támogatása 
könnyűdrogok 

legalizálása 

3. feladat: Konceptualizálja és operacionalizálja a következő fogalmakat: alkosson először nominális, 

majd operacionális definíciót, ez utóbbi alapján pedig operacionalizálja a fogalmat! 

a. gazdasági tőke 

b. társadalmi tőke 

c. kulturális tőke 

4. feladat: A következő kérdéseket egy olyan kérdőíves kutatásban tervezik feltenni, amely fiatalokat (14-

25 éveseket) vizsgálna. Javítsa ki a tervezett kérdéseket a terjedelem és a precizitás szempontjából és 

indokolja meg javítását! 

a. Hány éves vagy? 

1. 10-20 éves 

2. 21-30 éves 

b. Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettséged? 

1. szakmunkásképző vagy szakiskola 

2. érettségi 

3. felsőfokú szakképzés 

4. diploma 

c. Nagyjából mennyi pénzből gazdálkodsz havonta? 

1. 5000 – 10000 forintból 

2. 10001 – 20000 forintból 

3. 20001 – 90000 forintból 
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4. 90001 – 200000 forintból 

5. 200001 forintból vagy többől 

5. feladat: Mi a hiba a következő változókban az attribútumok teljes felsorolása és egymást kölcsönösen 

kizáró volta szempontjából? A hiba leírása után javítsa ki a változót! 

a. Miért utazik tömegközlekedéssel? 

1. mert olcsó 

2. mert környezetbarát 

3. mert gyors 

4. mert kényelmes 

b. Hány négyzetméter alapterületű az a lakás/ház, ahol lakik? 

1. 0-20 nm 

2. 20-40 nm 

3. 40-60 nm 

4. 60-80 nm 

5. 80-100 nm 

c. Hány gyereke van? 

1. egy gyereke van 

2. két gyereke van 

3. három gyereke van 

4. négy gyereke van 

5. öt vagy több gyereke van 

6. sok gyereke van 

6. feladat: Állapítsa meg, hogy milyen mérési szintűek a következő változók! (Az attribútumokat 

zárójelben közöltük.) 

a. életkor (hány éves) 

b. legmagasabb iskolai végzettsége (kevesebb mint 8 általános, 8 általános, szakmunkásképző/szakiskola, 

érettségi, diploma) 

c. havi nettó jövedelem (hány ezer forint) 

d. lakóhelyének település típusa (falu, város, megyeszékhely, Budapest) 

e. vallás (katolikus, református, zsidó, muszlim, buddhista, ateista, egyéb, éspedig:………….) 

f. gyerekkorban milyen gyakran ettek húst (soha, ritkábban, mint hetente, hetente, hetente többször, 

vegetáriánus) 

g. mennyire szereti a módszertani tárgyakat (nagyon szereti, inkább szereti, szereti is meg nem is, inkább nem 

szereti, egyáltalán nem szereti) 

h. lakáshasználat jogcíme (tulajdonos, főbérlő, szolgálati lakás, társbérlő, családtag, lakásbérlő, albérlő, egyéb) 
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i. intelligenciahányados (IQ pontszám) 

j. neme (férfi, nő) 

k. születési helyének település típusa (falu, város, megyeszékhely, Budapest, külföld) 

l. édesapja legmagasabb iskolai végzettsége (nem ismerte az édesapját, kevesebb mint 8 általános, 8 általános, 

szakmunkásképző/szakiskola, érettségi, diploma) 

7. feladat: Kutatók a bevándorlókkal szembeni előítéletességet kívánják mérni egy kérdezőbiztosokkal 

felvett kérdőíves felméréssel. Hogyan tesztelné a mérés megbízhatóságát? (Minél több, a megbízhatóság 

tesztelésére irányuló módszert soroljon fel és írja le tesztelés folyamatát!) 

8. feladat: A következőkben leírt példák mely típusát sértik a mérés érvényességére vonatkozó 

elvárásoknak? 

a. A kutatók a kérdezettek antiszemitizmusának mértékét a következő állításokkal való egyetértéssel/egyet nem 

értéssel kívánták mérni: 

A bevándorlók elveszik a munkát a magyar emberek elől. 

A cigányok számának növekedése veszélyezteti a társadalom biztonságát. 

A nők le kell hogy mondjanak karrierjükről, hogy a családjukat előtérbe helyezhessék. 

b. A kutatók kidolgoztak egy mérési rendszert a PhD hallgatók tudományos teljesítményének mérésére. 

Azonban az adatok felvétele után azt találták, hogy a magas és az alacsony szintű tudományos teljesítményt 

nyújtó PhD hallgatók között azonos arányban vannak olyanok, akik megkapják a fiatal tudósoknak szánt 

ösztöndíjakat. 

c. Egy tudományos kutatóközpontban végzett felméréskor kiderült, hogy az elmúlt 5 évben felvett kutatók 

publikációinak száma a nullához közelít. Mit mondhatunk el az érvényesség szempontjából az elmúlt 5 év 

állásinterjúiról? 

d. A kutatók az emberek politikai beállítottságát akarták vizsgálni. Ehhez a következő kérdést tették fel: „Ön 

inkább baloldalinak vagy inkább jobboldalinak érzi magát? Kérem, értékelje beállítottságát egy 1-5-ig terjedő 

skálán, ahol az 1-es a szélsőségesen baloldali érzelmű, az 5-ös pedig a szélsőségesen jobboldali érzelmű. 
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6. fejezet - Összetett mutatók 

1. feladat: Az alábbiakban az indexkészítés lépéseit soroljuk fel. Rendezze sorrendbe őket aszerint, hogy 

melyiket kell elsőként elvégezni, melyiket másodikként és így tovább! 

az itemek egy dimenziót mérnek-e 

belső érvényesség ellenőrzése 

empirikus összefüggések vizsgálata 

érvényesség ránézésre 

indexpontszámok meghatározása 

itemek kiválasztása 

itemek megoszlásának vizsgálata 

külső érvényesség ellenőrzése 

2. feladat: Készítsen indexet az alábbi fogalmak mérésére! Az előző feladatnak megfelelően lépésről-

lépésre írja le az indexkészítés folyamatát! Az olyan lépéseknél, melyeknél konkrét adatokra lenne 

szüksége, azt jelezze, hogy mit vizsgálna az adatokon! 

(Megj.: Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldókulcsban csupán egy példát közlünk.) 

a. antiszemitizmus 

b. nacionalizmus 

c. altruizmus 

3. feladat: Az alábbiakban olyan itemeket láthat, melyekből a nők munkavállalásával kapcsolatos 

attitűdöket mérő indexet kívánunk készíteni, melyen a nagy értékek azt mutatják, hogy a nőknek nem 

kellene munkát vállalniuk a családjuk érdekében. Válaszoljon a következő kérdésekre! 

a. Mennyi az index maximum és minimum értéke? 

b. A félkövérrel jelzett számok minden kérdésnél egy válaszadó válaszait jelölik. Mekkora lesz a válaszadó 

index-pontszáma és milyen attitűdöt mutat ez? 
 

 
egyáltalán nem ért 

egyet 
inkább nem ért 

egyet 
inkább egyetért teljesen egyetért 

Egy dolgozó nő is 

tud olyan közeli és 

biztonságot adó 

kapcsolatot 

kialakítani a 

gyermekével, mint 

egy nem dolgozó 

nő. 

1 2 3 4 

Az óvodás gyerekek 

megszenvedik, ha az 

édesanyjuk 

dolgozik. 

1 2 3 4 
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egyáltalán nem ért 

egyet 
inkább nem ért 

egyet 
inkább egyetért teljesen egyetért 

A férjnek és a 

feleségnek is hozzá 

kell járulnia a család 

bevételeihez. 

1 2 3 4 

Egy nő számára a 

kiteljesedést a 

család és nem a 

munka jelenti. 

1 2 3 4 

A nőknek fel kell 

készülniük arra, 

hogy karrierjüket 

félretegyék a 

családjuk érdekében. 

1 2 3 4 

4. feladat: Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak! 

a. A Thurston-skála bármilyen témára alkalmazható, csak az a fontos, hogy szakértők segítsenek az itemek 

kiválogatásában és erősségeik megállapításában. 

b. A Likert-skálánál aszerint súlyozzuk az egyes itemeket, hogy a mintánkban milyen arányú az egyetértés 

velük. 

c. A Bogardus-féle társadalmi távolság-skálánál először azt kérdezzük, hogy befogadná-e az adott csoport egy 

tagját a családjába és lépésről lépésre jutunk el benne addig, hogy az országában elfogadná-e azt, ha ilyen 

csoport tagjai élnének. 

d. Csak akkor hozhatunk létre skálát bizonyos változókból, ha a változók által kiadott mintázatok mind skála 

típusúak. 

e. A Likert-skála egy technika, melyet mind index, mind skálakészítésre felhasználhatunk. 

f. Tipológiát azon változókból hozunk létre, melyek ugyanazt a dimenziót mérik. 

g. A Bogardus-skálára kapott pontszámból pontosan következtethetünk arra, hogy melyik kérdésre mit válaszolt 

a megkérdezett. 

h. Azok az itemek, amikről egyszer már bebizonyosodott, hogy Gutmann-skála-szerkezetűek, bármely más 

felmérésben is skála-szerkezetűek lesznek. 

i. A létrehozott tipológia nominális mérési szintű változó. 

j. A Thurston skála létrehozásakor a szakértők mindig 1 és 13 között pontozzák az egyes itemek erősségét. 

k. A szemantikus differenciálskáláknál ellentétes kifejezéseket használunk az egyes itemek két végpontjaként. 

5. feladat: A következőkben indexeket és skálákat mutatunk be. Minden esetben állapítsa meg a 

következőket: 

Milyen típusú skálát vagy indexet lát? 

Mekkora a skála vagy index minimuma és maximuma? 

A táblázatokban minden esetben félkövérrel emeltük ki egy válaszadó válaszait. Számolja ki ennek a 

válaszadónak az index vagy skála pontszámát és írja le, hogy ez milyen attitűdöt mutat! 
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a. Az összetett mérőszám nagy értékei azt fejezzék ki, hogy valaki nagyon támogatja a demokrácia 

intézményét. 

Kérem, mondja meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal! 
 

 
egyáltalán 

nem ért egyet 
inkább nem 

ért egyet 
egyet is ért 

meg nem is 
inkább 

egyetért 
teljesen 

egyetért 

Lehet, hogy vannak 

problémák a 

demokráciával, de még 

mindig ez a legjobb 

kormányzási forma. 

5 4 3 2 1 

A demokráciákban a 

gazdaság hanyatlik. 
5 4 3 2 1 

A demokráciákban nagy 

a határozatlanság és a 

döntésképtelenség. 

5 4 3 2 1 

A demokráciák 

hosszútávon 

fenntarthatatlanok. 

5 4 3 2 1 

b. Kérem, mondja meg, hogy mennyire tartja megengedhetőnek a következőket… 
 

 
megengedhetőnek tartja nem tartja megengedhetőnek 

Megengedhetőnek tartja-e, hogy 

románok éljenek az országában? 
1 0 

Megengedhetőnek tartja-e, hogy 

románok éljenek a városában / 

falujában? 

1 0 

Megengedhetőnek tartja-e, hogy 

románok éljenek azon a 

környéken, ahol lakik? 

1 0 

Megengedhetőnek tartja-e, hogy 

egy román költözzön a közvetlen 

szomszédságába? 

1 0 

Megengedhetőnek tartja-e, hogy 

gyermeke egy román emberrel 

kössön házasságot? 

1 0 

c. Az összetett mérőszám nagy értékei azt fejezzék ki, hogy valakinek nagyon tetszett az említett könyv! 

Kérem, jellemezze a Gabriel García Márquez Száz év magány című könyvét a következő ellentétpárok 

segítségével! 
 

letehetetlen 1 2 3 4 unalmas 
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kifinomult 

stílusú 
1 2 3 4 ponyva stílusú 

érdektelen 1 2 3 4 érdekfeszítő 

elgondolkodtató 1 2 3 4 üres 

közhelyes 1 2 3 4 eredeti 

6. feladat: Egy kutatás során három kérdés tettek fel a válaszadóknak. A három kérdés a következő volt: 

Szavazna-e kedvenc pártjára, ha az egy nőt indítana miniszterelnök-jelöltnek? 

Szavazna-e kedvenc pártjára, ha az egy vallásos zsidót indítana miniszterelnök-jelöltnek? 

Szavazna-e kedvenc pártjára, ha az egy cigány embert indítana miniszterelnök-jelöltnek? 

Az alábbi táblázatban azt láthatjuk, hogy milyen típusú válaszok születtek a három kérdésre. A 

táblázatban ”+” jellel jelöltük azt, ha az adott kérdésre a válaszadó igennel válaszolt és ”-” jellel azt, ha 

nemmel válaszolt. Az utolsó oszlop azt mutatja, hogy a megkérdezettek közül hányan válaszoltak az adott 

módon a három kérdésre. 

Skálaszerkezetűek-e a három kérdésre adott válaszok? Számolja ki a reprodukálhatósági együtthatót és 

ez alapján válaszoljon a kérdésre! 
 

…ha nőt indítana 

miniszterelnök-jelöltnek? 
…ha egy vallásos zsidót 

indítana miniszterelnök-

jelöltnek? 

…ha egy cigány embert 

indítana miniszterelnök-

jelöltnek? 

hányan válaszoltak ilyen 

mintázattal 

+ + + 126 

+ + - 222 

+ - - 268 

- - - 301 

+ - + 34 

- + + 12 

- + - 23 

- - + 8 
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7. fejezet - A minta kiválasztása 

1. feladat: A következő mintavételi típusokról döntse el, hogy a valószínűségi vagy a nem valószínűségi 

mintavételek csoportjába tartoznak! 

a. egyszerű véletlen mintavétel 

b. véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavétel 

c. kvótás mintavétel 

d. szakértői kiválasztás 

e. egyszerű véletlen mintavétel rétegzéssel 

f. hólabda módszer 

g. egyszerűen elérhető alanyok 

2. feladat: Egészítse ki az alábbi állításokat! 

a. Amikor a minta tagjait úgy gyűjtjük össze, hogy megállítunk embereket az utcán és lekérdezzük őket, az a(z) 

………………………………………. mintavétel típusába tartozik. 

b. A(z) ……………………………-hoz/-hez/-höz akkor folyamodunk, ha nincs lehetőségünk teljes körű 

felsorolást készíteni az alapsokaság elemeiről. 

c. A(z) ……………………………………… egy olyan többlépcsős, csoportos mintavétel, ahol minden, a 

végső lépcsőben szereplő elemnek egyenlő esélye van a mintába kerülésre. 

d. Ha a kutató a saját tudása alapján válogatja ki a mintába kerültek csoportját, az a(z) 

………………………………………. . 

e. A(z) ………………………………. esetén többször egymás után megismételjük a mintavételi keret-készítés 

és a mintavétel folyamatát. 

f. …………………………………… esetén a kutatás szempontjából fontos változók mentén alcsoportokat 

határozunk meg, és minden alcsoportból megkeresünk embereket, majd az alcsoportokat populációs arányaik 

alapján súlyozzuk. 

g. Amikor az alapsokaságot tartalmazó listánkból úgy veszünk mintát, hogy minden x-edik embert választunk 

ki róla (x = populáció elemszáma / minta elemszáma) és az első x elemből véletlenszerűen választjuk ki az 

első bekerülő elemet, azt úgy nevezzük, hogy …………………………… . 

h. A(z) ……………………………. mintavétel esetén különböző kezdőpontokból indulva úgy készül el a 

minta, hogy a már bekerült alanyok ajánlják a következő, a megcélzott populációba tartozó alanyokat. 

i. Amikor megszámozzuk az alapsokaság elemeit és egy véletlenszám táblázat segítségével kiválasztunk 

belőlük valamennyit, azt hívjuk……………………….. . 

3. feladat: Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

a. A többlépcsős mintavétel esetén az első lépcsőben mindig csoportos mintavételt készítünk. 

b. A nem valószínűségi mintavételek esetén meg tudjuk becsülni a mintavételi hibát. 

c. Ha egy alapsokasági lista rejtett rétegződést takar és a rétegződés ciklikussága véletlen kezdőpontú 

szisztematikus mintavételnél egybeesik a mintavételi intervallummal, akkor a minta erősen torzítani fog. 

d. A rétegképző változók mindig a következők kell hogy legyenek: nem, kor, iskolai végzettség, település típus. 

e. A hólabda módszer elsősorban feltáró kutatásokhoz lehet hasznos, mivel reprezentativitása kérdéses. 
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f. A többlépcsős mintavétel hátránya, hogy minden újabb lépcső bevonásával nő a mintavételi hiba. 

g. Ha az alapsokaság minden tagjának egyenlő esélye van a mintába kerülésre, akkor az a minta reprezentatív 

lesz. 

h. Kvótás mintavétel segítségével vett mintából jól becsülhetjük egy párt népszerűségét az alapsokaságban. 

i. Ha a mintavétel során felülreprezentáltuk az elemek egy csoportját (például azért, mert ezen az alcsoporton 

külön elemzéseket akarunk végezni), akkor az elemzésnél, amikor a többi elemmel együtt kezeljük az 

alcsoportot, ezt a szándékos aránytalanságot súlyozással korrigálhatjuk. 

j. A mintából levont statisztikai következtetések érvényesek az alapsokaságra, még akkor is, ha az alapsokaság 

és a mintavételi keret nem egyezik meg. 

k. Ha jól végezzük az egyszerűen elérhető alanyokra hagyatkozó mintavételt, a mintánk reprezentatív lesz. 

l. A rétegzés növeli a reprezentativitás esélyét úgy, hogy csökkenti a mintavételi hibát. 

m. A szakértői mintavétel hasznos lehet, ha nem tudunk listát készíteni az alapsokaságról, azonban a kutató 

számára az alapsokaság egyes tagjai könnyen felismerhetők. 

4. feladat: Döntse el, hogy a felsorolt válaszlehetőségek közül melyik a helyes! 

a. A paraméter… 

A. egy változó összefoglaló jellemzője a mintában 

B. egy változó összefoglaló jellemzője az alapsokaságban 

C. egy kérdőíves kérdés egyik válaszlehetősége 

D. képlet a mintavételi hiba kiszámítására 

b. Egy 5000 fős alapsokaságból szeretnénk venni véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavétellel egy 50 fős 

mintát. Mekkora lesz a mintavételi intervallum? 

A. 50 

B. 100 

C. 150 

D. 200 

e. Az alapsokaság vagy más néven populáció… 

A. az a csoport, akiktől a kérdőívet lekérdezzük 

B. a vizsgálni kívánt elemek elméletileg meghatározott összessége 

C. azon elemek listája, amiből a mintát vesszük 

D. azon ország lakosait jelenti, ahol a felmérés készül 

f. Azon elemek vagy elemek csoportja, melyeket a mintavétel valamelyik lépcsőjében a minta kiválasztásakor 

figyelembe veszünk az …………………………………… 

A. a mintavételi egység 

B. az alapsokaság 

C. a rétegképző változó 

D. informátorok csoportja 
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g. Egy minta akkor reprezentatív az alapsokaságra nézve, ha… 

A. valószínűségi mintavétellel vették 

B. olyan eredmények születnek a válaszokból, amiket vártunk 

C. ha jól tükrözi az alapsokaság összesített jellemzőit 

D. ha olyan emberekből áll, akik kompetensek abban, amiről kérdezzük őket 

h. Többlépcsős csoportos mintavételnél a mintavételi hibát úgy tudjuk csökkenteni, ha… 

A. kevesebb kérdést teszünk fel a válaszadóknak 

B. szűkítjük a mintavételi keretet 

C. sok csoportot választunk ki és az egyes csoportokból viszonylag kevés elemet 

D. kevés csoportot választunk ki és az egyes csoportokból viszonylag sok elemet 

i. Az elemek azon listája, amelyből ténylegesen a mintát vesszük… 

A. az alapsokaság 

B. az alpopuláció 

C. a mintavételi lista 

D. a mintavételi keret 

e. A statisztika… 

A. egy változó összefoglaló jellemzője a mintában 

B. egy változó összefoglaló jellemzője az alapsokaságban 

C. a változó attribútumaihoz rendelt számérték 

D. képlet a mintavételi hiba kiszámítására 

f. Azon egységeket, amikről az információt gyűjtjük, és amelyek később az elemzési egységeink lesznek, úgy 

hívják, hogy … 

A. minta-alanyok 

B. emberek 

C. válaszadók 

D. elemek 

g. Egy 5000 fős alapsokaságból szeretnénk venni véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavétellel egy 50 fős 

mintát. Mekkora lesz a kiválasztási arány? 

A. 0,001 

B. 0,01 

C. 0,05 

D. 0,5 

5. feladat: Egy 500 fő kutatásban nyugdíjasokat kérdeztek arról, hogy szavaznánk-e a „Szövetség a 

Nyugdíjasokért” nevű pártra. A válaszadók 88 százaléka azt válaszolta, hogy szavazna rá. 
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a. Számítsa ki a mérés standard hibáját! 

b. Az összes lehetséges minta 68 százalékában milyen intervallumon belül lesz a pártra szavazók aránya? 

c. Az összes lehetséges minta 95 százalékában milyen intervallumon belül lesz a pártra szavazók aránya? 

d. Az összes lehetséges minta 99,9 százalékában milyen intervallumon belül lesz a pártra szavazók aránya? 

6. feladat: Megegyezik a 17. fejezet (A társadalomtudományi kutatás statisztikája) 4. feladatával! 

7. feladat: Készítsen mintavételi tervet egy magyarországi országos reprezentatív mintán tervezett 2000 

fős kutatáshoz, mely az emberek nyugdíjreformmal kapcsolatos attitűdjeit méri! 

(Megj.: Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldókulcsban csupán egy példát közlünk.) 
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8. fejezet - A kísérlet módszere a 
társadalomtudományokban 

1. feladat: A következő feladatban egy kísérletet kell megterveznie.1 

A kísérlet a következő hipotézist teszteli: A diákok biztatás és buzdítás hatására jobban teljesítenek a vizsgán 

ahhoz az esethez képest, amikor nem biztatják őket. 

A diákok egy részét tehát egy vizsga közben egy rövid szünetben valaki bátorítani és buzdítani fogja (kísérleti 

csoport), míg másik részüket nem (kontroll csoport). Az a kérdés, hogy az előbbi csoport ennek a buzdításnak a 

hatására jobban teljesít-e. 

a. Írja le, hogy hogyan válogatná ki a kísérleti személyeket a populációból, továbbá írja le azt is, hogy hogyan 

szelektálná a kísérleti személyeket a kísérleti, illetve a kontroll csoportba! 

b. Írja le részletesen a kísérleti elrendezést! Írja le, hogyan tenné lehetővé, hogy a kísérleti inger (biztatás vagy 

annak hiánya) előtt és után is legyenek információi a diákok teljesítményéről! Írja le, hogyan alkalmazná a 

kísérleti ingert, milyen utasítással látná el a kísérletben segéderőként résztvevő tanárt! 

c. Határozza meg, hogy mi lesz a kutatás függő, illetve független változója!  

d. Gondolja végig, hogy miből fakadhat a kutatás során belső, illetve külső érvénytelenség (legalább egy-egy 

lehetséges forrást írjon le)! Írja le, hogy az Ön kísérleti elrendezése hogyan kerüli el ezeket a problémákat! 

e. Az alábbiakban 4 lehetséges eredményt olvashat. Döntsön, hogy az adott „eredmény” fényében inkább 

megtartaná vagy elvetné a hipotézisét! Próbáljon magyarázatot találni az adott eredményre! 
 

A, 1. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 2. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 

Kísérleti 

csoport 
17,2 23,1 

Kontrollcsopor

t 
16,5 17,4 

B, 1. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 2. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 

Kísérleti 

csoport 
20,1 16,9 

Kontrollcsopor

t 
19,7 14,0 

C, 1. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 2. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 

Kísérleti 

csoport 
15,2 15,7 

Kontrollcsopor

t 
15,8 16,0 

D, 1. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 2. feladatsorban adott helyes válaszok átlaga 

                                                           
1A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 
Belmont: Wadsworth Publishing, 148. oldal. 
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Kísérleti 

csoport 
19,1 15,1 

Kontrollcsopor

t 
17,2 19,1 

f. Milyen más kísérleti elrendezést tart még elképzelhetőnek és megvalósíthatónak? Hogyan változtatná meg a 

kísérletet? 

g. Ön szerint milyen etikai kérdést vethet fel ez a kísérlet? Hogyan próbálná meg kezelni az esetleges etikai 

aggályokat? 

2. feladat: Az előző feladathoz hasonlóan tervezzen meg további kísérleteket, amelyek a következő 

hipotéziseket vizsgálják: 

a. Azok a diákok, akikkel közöljük, hogy a vendégelőadó mennyire sok kutatásban vett részt és ezért nagy 

szaktekintély a kutatási témájában, átlagosan elégedettebbek lesznek a vendégelőadó előadásával azokhoz 

képest, akikkel ezt nem közöljük. 

b. Azok az emberek, akik olyan csoportban dolgoznak, ahol a csoporton belül maguk között osztják ki a 

feladatokat, hatékonyabban dolgoznak (egységnyi idő alatt többet termelnek, gyártanak valamiből), mint 

azok, akik olyan csoportban dolgoznak, ahol mindenkinek egy külső személy mondja meg, hogy a 

munkafolyamaton belül mit kell csinálnia. 

c. Azoknak a megkérdezetteknek, akik valamilyen módon személyes kapcsolatba kerülnek romákkal, csökken 

az előítélete azokhoz képest, akik nem kerülnek személyes kapcsolatba. 

d. Azok a kísérleti alanyok, akiknek előzetesen valaki szívességet tesz, nagyobb valószínűséggel tesznek 

szívességet másnak azokhoz képest, akiknek nem tett senki sem szívességet. 

e. Azoknak a kísérleti személyeknek, akik látnak egy kínaiakról szóló dokumentumfilmet, csökken a kínaiakkal 

szembeni előítélete azokhoz képest, akik nem látták a filmet. 

Az 1. feladatban szereplő alkérdések mentén dolgozza ki a válaszát! Az 1/f. alkérdés esetén próbáljon meg 

különböző lehetséges „eredményeket” kitalálni, és gondolkozzon el azon, hogy az adott „eredmény” hatására 

hogyan döntene! 

(Megj.: A megoldások között ezekre külön megoldást nem dolgoztunk ki, az 1. feladat megoldása szolgál 

mintául.) 

3. feladat: A következő feladatban egy kísérletet kell ténylegesen végrehajtania!2 

A kísérlet azt vizsgálja, hogy az emberek vajon hajlamosabbak-e megtenni valamilyen szívességet, ha hosszabb 

ideig győzködjük őket, mintha rövidebb ideig tesszük ezt. A kísérlet egészen konkrétan arról szól, hogy vajon 

nagyobb eséllyel tudunk-e a sor elejére állni, ha hosszabban magyarázzuk az indokunkat, hogy miért kell a 

társas együttélés szabályait felrúgva befurakodnunk, mint amikor csupán egy szimpla kérdés formájában 

próbálunk meg bekéredzkedni.3 

Mindezek alapján állítsa fel a tesztelendő hipotézist! A kísérletében összesen egy kontrollcsoport és egy kísérleti 

csoport lesz, csoportonként legalább húsz-húsz fővel (lehet többel is, de ügyeljen rá, hogy lehetőleg ugyanannyi 

ember legyen a kísérleti és a kontrollcsoportban is). Az alanyokat a következőképpen sorolja be a csoportokba: 

Válassza ki, hogy milyen élethelyzetben fogja a hipotézisét tesztelni! Például tesztelheti, hogy a postán kígyózó 

sorok esetében hogyan reagálnak az emberek, vagy az egyetemi könyvtár fénymásolójánál, vagy a könyvtárban 

a kölcsönzőpultnál, esetleg a BKV-jegypénztáraknál stb. 

                                                           
2 A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 

Belmont: Wadsworth Publishing, 151. oldal. 
3 Az üzenethosszúság-heurisztikát több szociálpszichológiai kísérlet is vizsgálta, a részletekről itt olvashat: Smith – Mackie (2005): 
Szociálpszichológia, Budapest: Osiris Kiadó, 392. oldal. 
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1. kontrollcsoport: A következő kérdést tegye fel a kiválasztott kísérleti személynek: „Elnézést, megengedné, 

hogy beálljak Ön elé?” 

2. kísérleti csoport: A következőt kell mondania a kiválasztott kísérleti személynek: „Elnézést, megengedné, 

hogy beálljak Ön elé? Lejárt a parkolócédulám, és nagyon meg fognak büntetni, ha nem érek oda az autómhoz.” 

(A mondani kívánt szöveget természetesen a kísérleti helyzethez igazíthatja, de figyeljen arra, hogy a 

szívességkérő mondatok eleje egyezzen!) 

A kísérleti személyeket véletlenszerűen sorolja az egyes csoportokba! Szánhat például a kísérletre néhány órát, 

és kikötheti, hogy minden tizedik sorban álló ember elé fog odalépni, amint a kiszolgáló ablakhoz/ a pulthoz/ a 

fénymásolóhoz ért. 

a. Mi lesz a kutatás hipotézise? 

b. Szó szerint jegyezze fel, hogy a kísérleti, illetve a kontrollcsoport tagjai miket válaszoltak, illetve hogyan 

reagáltak a helyzetben! 

c. Értékelje a válaszokat aszerint, hogy pozitív vagy negatív (megengedő vagy elutasító) tartalmúak voltak! 

(Elképzelhető, hogy nem egyszerűen pozitív vagy negatív tartalmú válaszokat kap, mert bár lehet, hogy 

valaki beengedte Önt maga elé a sorba, de alaposan kioktatja arról, hogy más is siet valahová, nemcsak Ön. 

Az ilyen válaszoknak érdemes lehet egy saját sort képezni.) 

d. Készítsen egy táblázatot, amelyben összesítve ábrázolja, hogy a kontrollcsoport és a kísérleti csoport tagjai 

közül hányan adtak pozitív és hányan negatív választ! Röviden interpretálja az eredményeit a hipotézisének 

fényében! 

e. Gondolja végig a kísérletet! Fennállhat-e belső érvénytelenség, és ha igen, milyen okból? Nevezzen meg 

legalább egy okot! 

4. feladat: Próbálja meg meghatározni, hogy a következő kísérletekben a belső érvénytelenség melyik, a 

tankönyvben is szereplő (260-262. oldal) forrásból eredhet! 

a. Egy kísérlet során az előzetes mérés és az utólagos mérés során más-más kérdésekkel mértük a munkával 

való elégedettséget. 

b. A kísérlet során kínaiakkal szembeni előítéleteket vizsgálunk, a kísérlet közben kirobban egy ügy, amelyben 

azzal gyanúsítanak meg egy kínai férfit, hogy megpróbált megvesztegetni egy hivatalnokot. 

c. A kísérleti alanyokat nem véletlenszerűen soroljuk be a kísérleti, illetve a kontrollcsoportba, hanem szimpátia 

alapján: a kísérleti csoport tagjai lesznek a szimpatikusak, a kontrollcsoport tagjai az antipatikusak. 

d. A kísérletben a koncentrációképességet vizsgáljuk: az alanyoknak 120 percen keresztül percenként egy képet 

mutatunk, amelyen meg kell találniuk egy elrejtett motívumot. A kísérleti csoportnak a kísérlet előtt 5 percig 

mutattuk ezt a motívumot, míg a kontrollcsoportnak csak felmutattuk a kutatás előtt. A 120 perc végén már 

mindkét csoport jelentősen rosszabb teljesítményt mutatott, mint a kísérlet elején. 

e. Állami gondoskodásban részesülő gyerekek között végzünk kísérletet több hónapon keresztül, ám a kísérlet 

közben néhány kísérleti alany nevelőszülőknél kerül elhelyezésre. 

f. Egy kutatás során előzetesen felmérjük a kísérleti alanyok előítéletességét a romákkal szemben, majd két 

csoportra bontjuk őket: az egyik csoportban lesz egy beépített roma személy, akinek az a feladata, hogy a 

klasszikus, romákkal kapcsolatos sztereotípiákat megerősítő módon viselkedjen, míg a kontrollcsoportban 

nem lesz ilyen személy. A csoportok egy semleges témáról beszélgetnek, majd újra kitöltik a kérdőívet. 

g. Egy kollégiumban zajló kísérlet során azt a hipotézist tesztelték a kutatók, hogy különböző szóróanyagok 

hatására nagyobb rendet tartanak-e a kísérleti alanyok maguk körül, mint a kontrollcsoportban lévő 

személyek, akik postaládájába nem dobtak be ehhez kapcsolódó szórólapot. A kísérleti és a kontrollcsoport 

tagjai közös szobákban laktak, és sűrűn beszélgettek egymással. 
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5. feladat4: Tegyük fel, hogy egy olyan kísérletet kell megterveznie, amely azt vizsgálja, hogy változik-e és 

ha igen, hogyan az emberek vélekedése a valamilyen testi fogyatékossággal élők hátrányaival 

kapcsolatban akkor, ha valamilyen módon, például egy dokumentumfilm vagy egy meghívott személy 

segítségével megismerkednek a testi fogyatékossággal élő emberek hétköznapjaival. 

Írja le, hogyan tervezne meg egy ilyen kísérletet, ha álkísérleti elrendezést kellene alkalmaznia! Válasszon ki 

egyet az egyetlen mérésen alapuló esetelemzés, az egycsoportos elő-és utóméréses elrendezés és a statikus 

csoportok összehasonlításának módszere közül! 

Fejtse ki azt is, hogyan tervezné meg a kísérletet, ha az igazi, klasszikus kísérleti elrendezés típusai közül 

(előteszt-utóteszt-kontrollcsoport elrendezés, Solomon-féle négycsoportos kísérleti elrendezés vagy a 

kontrollcsoportos kísérleti elrendezés csak utólagos méréssel) kellene választania! 

Mindkettő esetén írja le, hogy pontosan melyik kísérleti elrendezést választotta, továbbá azt, hogy hogyan mérné 

a kísérlet során a függő változót. Fejtse ki, részletesen a kísérletet és térjen ki az adott elrendezés előnyeire és 

hátrányaira! Gondolja végig, hogy fakadhat-e valamiből belső érvénytelenség az adott kísérleti elrendezés 

esetén! Írjon erre legalább egy-egy példát! 

(Megj.: A megoldókulcsban egy példamegoldás szerepel.) 

                                                           
4 A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 
Belmont: Wadsworth Publishing, 155. oldal. 



   

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. fejezet - Kérdőíves vizsgálatok 

1. feladat: A következő kérdőívkérdések több hibát tartalmaznak. Nevezze meg ezeket a hibákat és 

próbálja meg kijavítani őket! (Megj.: A kérdések kérdezőbiztossal történő kérdőívfelvételeken kerülnek 

lekérdezésre, tehát ennek megfelelően kell javítani!) 

1. Településtípus 

1 – főváros 2 – előváros 3 – megyei jogú város 4 – város 5 – község 

2. Mennyi az Önök háztartásában az egy főre jutó jövedelem? 

__ __ .__ __ __ .__ __ __Ft ___________________________ 

0 – nem tudja 

3. Ön általában kivel szokott elutazni üdülni? 

1 – egyedül szoktam 2 – házas- vagy élettárssal 3 – családdal 4 – változó

___________________ 9 – nem tudja 99 – nem válaszol 

(Megj.: a kérdést 12. osztályba járó tanulóktól kérdezzük meg.) 

4. Miért döntött úgy, hogy főiskolára jelentkezik? 

1 – mert szerettem volna még tanulni 2 – úgy éreztem, valamilyen speciális tudás hiányzik még az 

ismereteimből 3 – még nem szerettem volna munkát vállalni 4 – hogy legyen diákigazolványom 

5 – szüleim nyomására ___________________ 6 – nem tudom 

5. A választójog nagyon fontos a demokráciában. Ön élt-e szavazati jogával a legutóbbi választáson? 

1-élt 2-nem élt 

6. Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a köztársasági elnökkel abban, hogy az országnak minél 

hamarabb olimpiát kellene rendeznie? 1 – inkább egyetért 2 – inkább nem ért egyet 

7. Honnan szerez tudomást a külföldön és a Magyarországon zajló eseményekről? 

1 – televízió 2 – újságok 3 – hetilap 4 – internet 

8.  

1. Önnek hány gyermeke van? 

__ __ fő___________________ 

98 – nem tudja 99 – nem válaszol 

[HA NINCS SAJÁT GYERMEKE (ELŐZŐ KÉRDÉSRE 0 A VÁLASZ), NYITOTT KÉRDÉS] 

2. Önnek hogyhogy nincs még saját gyermeke? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

99 – nem válaszol 

9. Az alábbi helyek közül hol szokta használni az internetet? 

1 – otthon 2 – munkahelyen 3 – iskolában ___________________ 9 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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10. Kivel szokott legalább hetente e-mailt váltani? 

1 – ismerőssel 2 – internetes ismerőssel 3 – hivatalokkal ___________________ 98 – 

nem tudja 99 – nem válaszol 

3. Milyen gyakran szokott interneten bankolni? 

1 – soha 2 – ritkán 3 – havonta 4 – hetente 5 – hetente többször 6 – naponta 7 

– naponta többször ___________________ 98 – nem tudja 99 – nem válaszol 

4. Kérem, mondja meg, hogy milyen okból fizetett elő az újságra? 

1 – mindenképpen megkapom az összes lapszámot 2 – árengedményt kapok a lapszámok árából és 

előfizetőként ajándékot is kapok 3 – kényelmes, hogy nem kell érte elmenni az újságoshoz 4 – 

egyéb indok:.......................... ___________________ 9 – nem tudja 99 – nem válaszol 

5. Mennyire elégedett az internet-szolgáltatás sebességével és árával? 

1 – nagyon 2 – kicsit 3 – semennyire ___________________ 9 – nem tudja 99 – 

nem válaszol 

(Megj.: A kérdést csak azoktól kérdezzük, akik dolgoznak.) 

6. Mennyire tartja jellemzőnek a munkájára a következő állítást: Nem jár sok feszültséggel, idegeskedéssel. 

1 – egyáltalán nem igaz 2 – igaz ___________________ 9 – nem tudja 

2. feladat: Szerkesszen feltételes kérdéseket a következő kérdések megválaszolására! 

a. Tagja-e a kérdezett valamilyen szervezetnek, és ha igen, akkor milyen típusú szervezetnek a tagja? 

b. Dolgozik-e, és ha igen, hetente hány órát? 

c. Kipróbálta-e már a marihuánát, és ha igen, hány éves korában? 

d. Tervezi-e, hogy a közeljövőben (kb. 3 éven belül) külföldön vállaljon munkát, és ha igen, mennyi időre 

menne külföldre dolgozni? 

e. Tartja-e a kapcsolatot régi középiskolai osztálytársaival, és ha igen, akkor körülbelül az osztály mekkora 

részével? 

3. feladat: A következő feladat során lehetősége lesz arra, hogy kipróbálja azt, milyen kérdezőbiztosnak 

lenni.1 A következő oldalon találja azt a rövid kérdőívet, amit összesen legalább 10 embertől (nemek és 

korcsoportok szerint lehetőleg vegyesen) kell lekérdeznie. Célszerű 10 darab fénymásolatot készítenie róla, és 

10 különböző kérdőívet végigkérdezni, és bennük a válaszokat jelölni.  

A kérdőívek lekérdezése után gondolja végig, hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodott! Milyen problémákkal 

szembesült a lekérdezés során, és hogy hogyan oldotta meg őket? Volt-e esetleg valamelyik kérdéssel vagy 

alkérdéssel valamilyen probléma? Minden kérdés egyértelmű volt a kérdezettek számára? Volt-e olyan eset, 

amikor valamilyen okból visszakérdezett a kérdezett? Ha véleménye szerint valamelyik kérdés hibás, azt 

hogyan javítaná ki? Ha lehetősége lenne rá, milyen típusú kérdésekkel egészítené ki a kérdőívet? 

Sorszám: ________ 
 

Üdvözlöm! A nevem ___________________, és egy kis kutatást végzek „A társadalomkutatás módszerei” 

című kurzusom keretében. Volna kedve részt venni ebben a kutatásban? Legfeljebb tíz percet venne igénybe az 

idejéből. [BÁTORÍTSD, HA VONAKODIK!] 

[NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD] 

                                                           
1 A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 
Belmont: Wadsworth Publishing, 178. oldal. 
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Válaszadó neme___________________ 

- férfi - nő 

1. Most néhány intézményt fogok felsorolni. Kérem, mondja meg, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán 

mennyire bízik meg ezekben az intézményekben! Az 1-es érték azt jelenti, hogy egyáltalán nem, az 5-ös 

érték azt, hogy teljes mértékben megbízik. [SORONKÉNT KÉRDEZD ÉS KÓDOLD]  

 

2. Most néhány véleményt fogok felolvasni, amelyek aktuális társadalmi ügyekről szólnak. Ahogy 

felolvasom őket, kérem, mondja meg, hogy inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az adott állítással! 
[SORONKÉNT OLVASD FEL ÉS RÖGZÍTSD A VÁLASZÁT!] 

 

[NYITOTT KÉRDÉS, SZÓ SZERINT RÖGZÍTSD A VÁLASZÁT!] 

3. Kérem, hogy saját szavaival röviden fogalmazza meg, hogy mit gondol az eutanáziáról, azaz a kegyes 

halálról! [HA VISSZAKÉRDEZ: AZ EUTANÁZIA A GYÓGYÍTHATATLAN BETEG HALÁLÁNAK – A 

BETEG KÍVÁNSÁGÁRA VAGY BELEEGYEZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ – AKTÍV VAGY PASSZÍV 

MEGGYORSÍTÁSA, ILLETVE A PÁCIENS RÉSZÉRŐL SZÜKSÉGTELENNEK TARTOTT ORVOSI 

BEAVATKOZÁSRÓL VALÓ TUDATOS LEMONDÁS.] 

Ezzel végére is értünk a kérdőívnek, köszönöm szépen a válaszait! 

4. feladat: Készítsen egy rövid kérdőívet, amelyet az egyetemére járó többi diáktól kérdezne le!2 Az 

elkészült kérdőívet kérdezze le legalább 10 embertől, lehetőleg ne csak a barátaitól, hanem ismeretlenektől is! 

A következő témákban írjon kérdéseket: 

a. a kérdezett melyik karra jár, milyen szakra, milyen típusú képzésre (gondoljon arra, hogy valaki egyszerre 

több szakra is járhat, valamint arra, hogy valaki szüneteltetheti a hallgatói jogviszonyát egyik vagy másik 

helyen) 

b. a kérdezett neme, születési éve, lakhelye 

c. néhány kérdés a kérdezett életkörülményeiről: hol él, kikkel él együtt, miből él, havonta kb. hány forintból él, 

milyen az anyagi helyzete stb. 

                                                           
2 A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 
Belmont: Wadsworth Publishing, 188. oldal. 
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d. vélemények egy-két olyan közéleti témáról, amelyek egyetemi hallgatók számára relevánsak (például: tandíj, 

diplomások expanziója) 

e. az egyetem területén található büfék igénybevétele és a büfékkel kapcsolatos vélemények. 

Gondolja végig azt is a kérdőív szerkesztése során, hogy milyen sorrendben fogja feltenni a kérdéseket! 

A kérdőívek lekérdezése után gondolja végig, hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodott! Milyen problémákkal 

szembesült a lekérdezés során, és hogy hogyan oldotta meg őket? Volt-e esetleg valamelyik kérdéssel vagy 

alkérdéssel valamilyen probléma? Minden kérdés egyértelmű volt a kérdezettek számára? Volt-e olyan eset, 

amikor valamilyen okból visszakérdezett a kérdezett? Egyértelműek voltak a kérdezőbiztosi utasítások? Ha 

véleménye szerint valamelyik kérdés hibás, azt hogyan javítaná ki? 

Érdekes próbálkozás lehet, ha egy-két hallgatótársával megbeszéli, hogy készítse el mindenki a saját kérdőívét, 

majd az elkészült kérdőíveket cseréljék ki egymás között úgy, hogy a próbakérdezés során mindenki a másik 

által elkészített kérdőívet kérdezi le 10-10 főn. A próbakérdezések után üljenek össze, és beszéljék meg a 

tapasztalataikat, tegyenek javaslatot a kérdőívek módosítására! A többféle kérdőívből akár egy közös kérdőívet 

is összeállíthatnak, amelybe a tartalmilag és formailag is a legjobbnak vélt kérdések kerülhetnek bele. 

5. feladat: Olvassa el a következő rövid kutatási témákat, és döntse el, hogy vajon a vizsgálatukhoz a 

kérdőíves vizsgálat inkább alkalmas vagy inkább nem alkalmas kutatási módszer. Döntését indokolja is! 

a. A kutatók azt szeretnék megvizsgálni, hogy milyen okok állnak az iskolában tapasztalható agresszív 

magatartás mögött. Különösen kíváncsiak arra, hogy hogyan alakulnak ki a diákok közötti agresszív 

viselkedések. 

b. A kutatók a felnőtt magyar lakosság sportolási szokásaira kíváncsiak. Leginkább az érdekli őket, hogy mely 

sportágak a legnépszerűbbek és milyen rendszerességgel sportolnak az emberek. 

c. A kutatók a középiskolás végzős diákok továbbtanulási szándékait vizsgálnák. Leginkább arra kíváncsiak, 

hogy mekkora azoknak a diákoknak az aránya, akik tervezik, hogy valamilyen felsőoktatási intézménybe 

jelentkeznek, továbbá milyen különbségek fedezhetőek fel a jelentkezők és nem jelentkezők családi 

hátterében. 

d. Egy kutatásban a fővárosi hajléktalanok hajléktalanná válásának történetét kívánják a kutatók feltérképezni. 

e. Egy utazási iroda az ügyfelei körében végezne egy olyan kutatást, ami az utazási iroda által nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget méri. 
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10. fejezet - Terepkutatások 

1. feladat: Az a feladata, hogy figyelje meg, hogy a biciklisek közül kik azok, akik kerékpározáskor 

használják a különböző biztonsági kiegészítő eszközöket (például: bukósisak, láthatósági mellény)! 
Különböző kerékpárutak mentén végezzen megfigyelést legalább 30-30 percen keresztül! A megfigyelés előtt 

gondolja végig és írja le, hogy a biciklisek milyen tulajdonságait tudja majd megfigyelni és lejegyzetelni! A 

következő két hipotézist kell megvizsgálnia, de ezek mellett felállíthat más hipotéziseket is: 

1. A női kerékpárosok nagyobb arányban használják a biztonsági eszközöket, mint a férfiak. 

2. Az idősebb kerékpárosok nagyobb arányban használják a biztonsági eszközöket, mint a fiatalabbak. 

Nézze végig azt a listát, amely azokat a tulajdonságokat tartalmazza, amelyekről előzetesen úgy gondolta, hogy 

a terepkutatás során megfigyelhetőek! Ellenőrizze le, hogy a hipotézisben szereplő tulajdonságok is 

szerepeljenek a listán! 

Ha a hipotézisek a megfigyelések alapján nem igazolódtak be, gondolkozzon el azon, hogy vajon minek 

köszönhető ez! 

(Megj.: A megoldókulcsban az első hipotézis vizsgálatára vonatkozóan talál kitalált eredményeken alapuló 

megoldást.) 

2. feladat: Ismét kerékpárosokat kell megfigyelnie, ezúttal olyan kereszteződésekben, ahol lámpa 

irányítja a forgalmat. Az a feladata, hogy megfigyelje, van-e valamilyen különbség a piros jelzés ellenére 

a kereszteződésen átkelő és a szabályosan megálló kerékpárosok között. 

Legalább három, egymástól különböző helyszínen kell a megfigyeléseit végeznie, legalább 30-30 percen 

keresztül! Előzetesen gondolja végig, hogy milyen tulajdonságokat tud megfigyelni. Segítheti ebben az is, ha 

hipotéziseket fogalmaz meg, és ellenőrzi, hogy vajon a hipotézisek vizsgálatához szükséges tulajdonság 

szerepel-e már a listán. 

Miután elvégezte a megfigyelést, a következő kérdésekre adjon választ: 

1. Mit mutatnak az adatai? Milyen tulajdonságok mentén mutatkozik különbség a szabályosan és szabálytalanul 

közlekedő kerékpárosok között? 

2. Mennyiben befolyásolhatta a kapott eredményeket az, hogy hol, illetve hogy mely napszakban végezte a 

megfigyeléseit? 

3. Milyen nehézségekkel szembesült a megfigyelések ideje alatt? Volt-e esetleg olyan tulajdonság, amelyről 

előzetesen azt gondolta, hogy megfigyelhető, ám végül mégsem sikerült megfigyelnie? 

4. Volt-e olyan tulajdonság, amelynek megfigyelésére előzetesen nem gondolt, de a megfigyelések közben 

észrevett? 

5. Ha újra elvégezhetné a megfigyelést, mit csinálna másképp a terepen? 

3. feladat: Keressen fel legalább három olyan zebrát, ahol nincsen lámpa, tehát az autósokon múlik az, 

hogy átengedik-e a gyalogost az út másik oldalára, vagy sem. (Lehetőleg ne többsávos utat válasszon!) Azt 

kell megfigyelnie, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik az az autós, aki átengedi a zebránál álló gyalogost, 

és kik azok a sofőrök, akik nem adják meg erre a lehetőséget! Előzetesen gondolja végig, hogy milyen, a kutatás 

szempontjából is releváns tulajdonságokat tud megfigyelni! Állítson fel hipotéziseket arra vonatkozóan, hogy 

kik azok a sofőrök, akik előzékenyebbek (azaz igazából szabálykövetők), és kik azok, akik kevésbé! A 

megfigyelés eredményeinek fényében reflektáljon a hipotéziseire! 

4. feladat: Végezzen megfigyelést egy tetszőleges gyorsétteremben legalább 30 percen keresztül! Mielőtt 

megfogalmazza a hipotéziseit, határozza meg, hogy kiket tekint látogatónak a vizsgálata során! 

Állítson fel tetszőleges számú hipotézist arra vonatkozóan, hogy Ön szerint kik járnak ilyen helyekre (gondolja 

végig, hogy a látogatók mely csoportjára vonatkozóan fogalmazza meg a hipotéziseit)! A hipotézisek fényében 

állapítsa meg, hogy milyen tulajdonságokat kell megfigyelnie! A megfigyelési helyszín és időpont tekintetében 
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döntsön arról, hogy minden betérő egyént megfigyel-e vagy csak például minden 5. személyt! Gondolkozzon el 

azon, hogy vajon a kiválasztott napszak, amelyen belül 30 percen át végezte a megfigyelést mennyiben 

módosíthatta az eredményeit? Ugyancsak gondolkozzon el azon, hogy a kiválasztott gyorsétterem 

elhelyezkedése mennyiben befolyásolta a megfigyeléseit! Végezze el a megfigyelést, és a kapott eredmények 

fényében reflektáljon a hipotéziseire!  
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11. fejezet - Beavatkozásmentes 
vizsgálatok 

1. feladat: Ebben a feladatban a tartalomelemzés alaplépéseinek elsajátítása lesz a feladat, amelyre egy 

gyakorlati példán keresztül teszünk kísérletet. 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy-egy különböző napilap hogyan mutatja be ugyanazt a családon belüli 

erőszak fogalmát kimerítő esetet. (Családon belüli erőszaknak a közeli hozzátartozók, továbbá jelenlegi vagy 

korábbi házas- vagy élettársak között erőszakos cselekményeket értjük.) 

Keresse fel az interneten a következő cikkeket! 

1. forrás: Blikk.hu: Emberölés Móron – két halott 

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/gyorshir-emberoles-moron-ket-halott-2023831/ 

2. forrás: Fejér Megyei Hírlap.hu: Szerelemféltés állhat a családi dráma hátterében 

http://www.fmh.hu/cimlapon/20100720_meghalt_egy_ferfi 

3. forrás: Népszabadság Online: Lövöldözés Móron: családi tragédiára utalnak a nyomok 

http://www.nol.hu/mozaik/kettos_emberoles_moron 

4. forrás: Magyar Nemzet Online: Szerelemféltés áll a móri tragédia hátterében 

http://www.mno.hu/portal/725967 

(Amennyiben valamelyik internetes link nem működik, a következő helyről le tudja tölteni a cikkeket: 

https://sites.google.com/site/eltetatkmkk/home/feladatgyujtemeny-2011. A cikkeket az oldalhoz tartozó 

mellékletben találja.) 

1. Állapítsa meg, hogy jelen esetben mi ennek a kutatásnak az elemzési egysége! 

2. Fogalmazzon meg hipotéziseket! Mit vár, milyen különbségekre számít a különböző újságok között a hír 

ismertetésében? Mit feltételez a hírben szereplő információkkal kapcsolatban? 

3. A megadott cikkeket alaposan olvassa el, majd az olvasás közben próbálja meg összegyűjteni, hogy milyen 

tartalmakat tud kódolni, illetve elemezni a cikkekben! Próbáljon meg legalább 10 szempontot összegyűjteni! 

Lehetőleg manifeszt és látens tartalom elemzése is kerüljön a szempontok közé! Arra is figyeljen, hogy olyan 

szempontokat is válogasson ki, amelyek segítségével képes lesz a hipotézisére választ adni! 

4. A megadott szempontok alapján végezze el a kódolást! Ehhez elengedhetetlen, hogy tisztázza: miként 

definiálja az egyes szempontjait, azaz konceptualizálja a szempontokat, és a meghatározás fényében tegye 

mérhetővé, vagyis operacionalizálja őket! A kódoláshoz célszerű kódlapot vagy valamilyen táblázatot 

használnia. 

5. A kvantitatív elemzés mellett próbáljon kvalitatív elemzést is végezni! Írja le röviden a kapott eredményeket! 

6. Az eredmények fényében reflektáljon a hipotéziseire! 

2. feladat: Próbálja meg megvizsgálni, hogy egy-egy televíziós műsor feltételezett nézőiről milyen 

információkat árulnak el a reklámszünetekben sugárzott reklámok! 

1. Válassza ki, hogy milyen típusú TV-műsorok alatt sugárzott reklámokat kíván elemezni! 

2. Döntsön arról, hogy az összes ilyen típusú műsort fogja megvizsgálni egy adott időszakon belül vagy csak 

konkrét műsorokra kíváncsi! 

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/gyorshir-emberoles-moron-ket-halott-2023831/
http://www.fmh.hu/cimlapon/20100720_meghalt_egy_ferfi
http://www.nol.hu/mozaik/kettos_emberoles_moron
http://www.mno.hu/portal/725967
https://sites.google.com/site/eltetatkmkk/home/feladatgyujtemeny-2011
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3. Döntse el, hogy a feltételezett nézők milyen tulajdonságaira vonatkozóan állít fel hipotéziseket! Ezen 

hipotézisek fényében is döntsön arról, hogy miket fog az adott reklámokkal kapcsolatban megfigyelni és 

kódolni! 

4. Végezze el a megfigyelést! Az eredmények fényében reflektáljon a hipotézisére! 

3. feladat: A tartalomelemzés módszerével viszonylag ritkán vizsgálnak különböző internetes portálok 

cikkeihez fűzött olvasói kommentárokat, hozzászólásokat. Most mégis az a feladata, hogy keressen olyan 

internetes cikket, amelyhez az olvasók véleményt írhatnak! Célszerű olyan hírt választani, amelyről 

feltételezhető, hogy megosztja a közvéleményt (például: valamilyen közéleti, politikai esemény). 

1. Mit gondol, milyen speciális nehézségei vannak egy ilyen jellegű kutatásnak? 

2. Mutassa be röviden a cikket! (Ne feledje, hogy a fő feladat a hozzászólások elemzése lesz!) 

3. A hozzászólások számának fényében döntsön arról, hogy minden hozzászólást megvizsgál-e vagy valamilyen 

módszer segítségével mintát vesz a kommentárok közül. 

4. Határozza meg azokat a szempontokat, amelyek mentén kódolni fogja a hozzászólásokat! 

5. Amennyiben van rá lehetősége, próbáljon meg két valamilyen szempontból eltérő hírportált kiválasztani, 

amelyek mindegyike hírt adott az eseményről, és fontos az is, hogy mindkét hírportálon legyen lehetőségük 

az olvasóknak a cikkekhez való hozzászólásra. Folytassa le újra úgy a kutatást, hogy arra a kérdésre keresse a 

választ, hogy milyen különbségeket lehet felfedezni a különböző hírportálok olvasóinak véleményében egy 

adott téma megítélése kapcsán! Természetesen itt sem maradhat el a konkrét cikkeknek az elemzése és 

összehasonlítása. 

4. feladat: Keressen olyan kutatásokról szóló beszámolókat, tudományos cikkeket, összefoglalókat, 

amelyek a tartalomelemzés módszerét használták! (Több ilyen publikációt is olvashat a Médiakutató, a Jel-

Kép vagy a Szociológiai Szemle számaiban, de az egykori ORTT, ma NMHH Médiatanács internetes weblapján 

az Elemzések, publikációk menüpont alatt is találhatóak igen érdekes tartalomelemzések.) 

1. Válasszon ki egy cikket, és vizsgálja meg, hogy az adott kutatás során mi volt az elemzési és a megfigyelési 

egység! Történt-e mintavétel az elemzési vagy a megfigyelési egységek közül vagy teljes körű volt a 

vizsgálat? 

2. A tartalomelemzés kvantitatív és kvalitatív elemzést egyaránt tartalmazott-e, vagy esetleg valamelyik 

hiányzott? 

3. Melyek voltak a kutatás főbb megállapításai, eredményei? Foglalja össze pár mondatban az eredményeket! 

5. feladat: A következő táblázat a megyék 2009-es népességszámát és a 2009-ben megkötött házasságok 

számát tartalmazza. A meglévő adatok alapján azt kell megvizsgálnia, hogy milyen különbségek 

rajzoldónak ki az ország különböző régiói között a 10 ezer főre jutó házasságkötések számát tekintve. 
(Adatok forrása: KSH Stadat-táblák: Területi statisztika) 
 

 
népességszám (2009) Házasságkötések száma (2009) 

Budapest 1 712 210 7906 

Pest megye 1 213 290 4403 

Fejér megye 428 295 1463 

Komárom-Esztergom megye 314 450 1239 

Veszprém megye 360 387 1274 

Győr-Moson-Sopron megye 447 033 1845 
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Vas megye 260 950 898 

Zala megye 290 204 878 

Baranya megye 394 911 1444 

Somogy megye 322 197 910 

Tolna megye 235 874 775 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 701 160 2251 

Heves megye 314 441 1016 

Nógrád megye 207 637 626 

Hajdú-Bihar megye 542 192 1961 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 394 891 1198 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 565 326 1932 

Bács-Kiskun megye 530 379 1715 

Békés megye 371 322 1063 

Csongrád megye 423 826 1223 

A meglévő statisztikák segítségével összesítse az alábbi táblázat segítségével az egyes régiók népességét, az 

adott régióban összesen kötött házasságok számát, és régiónként számolja ki a 10 ezer főre jutó házasságkötések 

számát! 

Milyen eredmények rajzolódnak ki az adatok mögött? Melyik régióban magasabb, melyekben alacsonyabb a 10 

ezer főre jutó házasságkötések száma? 
 

 
összesített lélekszám Házasságkötések száma 

összesen 
10 ezer főre jutó 

házasságkötések száma 

Budapest 
   

Közép-Magyarország 
   

Közép-Dunántúl 
   

Nyugat Dunántúl 
   

Dél Dunántúl 
   

Észak-Magyarország 
   

Észak-Alföld 
   

Dél-Alföld 
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6. feladat: A következő táblázat a megyék 2009-es népességszámát és a 2009. június 30-án működő 

vendéglátóhelyek számát tartalmazza. A meglévő adatok alapján azt kell megvizsgálnia, hogy milyen 

különbségek rajzoldónak ki az ország különböző régiói között a 10 ezer főre jutó vendéglátóhelyek 

számát tekintve. (Adatok forrása: KSH Stadat-táblák: Területi statisztika) 
 

 
népességszám (2009) Működő vendéglátóhelyek száma 

(2009) 

Budapest 1 712 210 9510 

Pest megye 1 213 290 5777 

Fejér megye 428 295 1965 

Komárom-Esztergom megye 314 450 1757 

Veszprém megye 360 387 2778 

Győr-Moson-Sopron megye 447 033 2783 

Vas megye 260 950 1564 

Zala megye 290 204 2184 

Baranya megye 394 911 2328 

Somogy megye 322 197 2945 

Tolna megye 235 874 1165 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 701 160 3690 

Heves megye 314 441 2038 

Nógrád megye 207 637 1071 

Hajdú-Bihar megye 542 192 2710 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 394 891 2259 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 565 326 3109 

Bács-Kiskun megye 530 379 2847 

Békés megye 371 322 2321 

Csongrád megye 423 826 2190 

A meglévő statisztikák segítségével összesítse az alábbi táblázat segítségével az egyes régiók népességét, az 

adott régióban összesen működő vendéglátóhelyek számát, és régiónként számolja ki a 10 ezer főre jutó 

vendéglátóhelyek számát! 

Milyen eredmények rajzolódnak ki az adatok mögött? Melyik régióban magasabb, melyekben alacsonyabb a 10 

ezer főre jutó vendéglátóhelyek száma? 
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összesített lélekszám Vendéglátóhelyek száma 

összesen 
10 ezer főre jutó 

vendéglátóhelyek száma 

Budapest 
   

Közép-Magyarország 
   

Közép-Dunántúl 
   

Nyugat Dunántúl 
   

Dél Dunántúl 
   

Észak-Magyarország 
   

Észak-Alföld 
   

Dél-Alföld 
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12. fejezet - Értékelő kutatások 

1. feladat1: Tegyük fel, hogy Ön egy oktató, aki párhuzamosan két egyetemen is tanítja ugyanazt a tárgyat, ami 

nem más, mint „A társadalomkutatások módszertana”. Mindkét egyetemen ugyanabban a félévben kötelező 

felvenni a tárgyat, és mindkét iskolában ugyanannak a szaknak a hallgatói vehetik fel a tárgyat, ugyanolyan 

óraszámban. Az egyik egyetem kötelező, háromalkalmas szemináriumot ír elő a diákoknak a tárgyhoz 

kapcsolódóan, amelyet felsőbb éves hallgatók tartanak. Az Ön feladata egy értékelő kutatás megtervezése, ami 

arra keres választ, hogy a kötelező szeminárium javít-e a hallgatók teljesítményén, vagyis igaz-e az, hogy azok a 

diákok, akik a szemináriumokra járnak, sikeresebben vizsgáznak azokhoz képest, akik nem vesznek részt ezen. 

1. Mi lesz a kutatás során a kimenetel (vagy válasz) változó? Hogyan fogja mérni? 

2. Mi jellemzi a kísérleti környezetet? 

3. Hogyan fogja mérni a kísérleti ingert, azaz a program szerinti beavatkozást? 

4. Kik alkotják az értékelő kutatás populációját? Mindenkit be tud-e sorolni a kísérleti és a kontrollcsoportba, 

vagy szükség van valamilyen mintavételre? 

5. Hogyan fogja mérni a sikert vagy a kudarcot? 

6. Írja le, hogy milyen típusú kutatási tervet (kísérleti elrendezés, kvázi-kísérleti terv, kvalitatív értékelés) fog 

alkalmazni! 

7. Gondolkozzon el azon, hogy milyen szervezési vagy etikai kérdések, problémák merülhetnek fel a kutatása 

során! Hogyan kezelné ezeket, vagy hogyan tudja kiküszöbölni őket? 

8. Találjon ki néhány áleredményt, és mintha valóban azokat mérte volna, vonjon le következtetést a 

hipotézisére vonatkozóan! 

9. Gondolja végig a kutatást! Talál-e olyan forrást, amely a mérés belső érvényessége (lásd: kísérletek) ellen 

szólhat? 

2. feladat: Egy munkanélküliek részvételével zajló képzési programon a csoport egyik fele emelt óraszámban 

tanul kommunikációs és konfliktuskezelési technikákat. A feladatok jelentős része arra irányul, hogy egy 

állásinterjún hogyan kell a lehető legmeggyőzőbben kommunikálni. A csoport egyik része csupán elméleti 

képzést kap, a másik fele viszont gyakorlati szituációkban is kipróbálhatja magát. A feladat egy olyan értékelő 

kutatás megtervezése, amely azt a hipotézist vizsgálja, hogy igaz-e az, hogy akik emelt óraszámban tanultak 

kommunikációt, sikeresebbek az állásinterjúkon azokhoz képest, akik nem. 

(Megj.: Az 1. feladatban szereplő alkérdésekre kell válaszolnia. A feladathoz külön megoldást nem közlünk.) 

3. feladat: Egy gimnáziumban előadássorozatot tartanak a dohányzás káros hatásairól. Az iskola vezetősége így 

szeretné visszaszorítani a diákok körében tapasztalt nagyarányú dohányzást. Az előadáson minden évfolyam 

diákjai részt vennének, de a diákok egy csoportja (minden évfolyamról) ezen kívül egy olyan extra 

foglalkozáson venne részt, ahol egy egykori láncdohányos, de ma már nem dohányzó híres ember mesélne a 

személyes tapasztalatairól. A feladat egy olyan értékelő kutatás megtervezése, amely azt a hipotézist vizsgálja, 

hogy azok között, akik ezen az extra foglalkozáson részt vesznek, nagyobb-e a dohányzást abbahagyók aránya, 

mint azok között, akik nem hallgatták meg ezt az extra előadást. 

(Megj.: Az 1. feladatban szereplő alkérdésekre kell válaszolnia. A feladathoz külön megoldást nem közlünk.) 

4. feladat: Egy börtönben a rabok egy része számára munkalehetőséget biztosítanak, ahol napi 6 órában 

dolgoznak a fogvatartottak a börtönön belül létesített műhelyben. A börtön igazgatója arra kíváncsi, hogy vajon 

igaz-e az a feltevés, miszerint azok a rabok, akik dolgoznak, kevesebb összetűzésbe kerülnek a börtönőrökkel és 

a rabtársaikkal, mint azok, akik nem dolgoznak. A feladat egy olyan értékelő kutatás megtervezése, amely ezt a 

feltevést vizsgálja. 

                                                           
1 A feladat alapjául szolgált: Earl Babbie – Theodore C. Wagenaar (2006): Guided Activities for Babbie’s The Practice of Social Research, 
Belmont: Wadsworth Publishing, 240. 
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(Megj.: Az 1. feladatban szereplő alkérdésekre kell válaszolnia. A feladathoz külön megoldást nem közlünk.) 

5. feladat: Egy kisvárosban azt veszik észre, hogy az országos átlaghoz képest magasabb a 14-18 év között 

szülővé váló fiatalok aránya, ráadásul míg az országos átlag évről évre stagnál, addig az utóbbi 5 évben a 

kisvárosban mért arány emelkedő tendenciát mutat. Az önkormányzat ezért elhatározza, hogy a meglévő 

(védőnők és a helyi kórház nőgyógyászai által tartott) felvilágosító program mellett egy új típusú programot is 

bevezet, ahol kortárs fiatalok érkeznek a diákokhoz, és ők beszélgetnek a diákokkal a szexualitásról. Az 

önkormányzat egy értékelő kutatás segítségével vizsgálná azt, hogy mennyire volt sikeres a program. A feladat 

tehát egy értékelő kutatás megtervezése. 

(Megj.: Az 1. feladatban szereplő alkérdésekre kell válaszolnia. A feladathoz külön megoldást nem közlünk.) 
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13. fejezet - Válaszokból adatok 

1. feladat: Az alábbiakban egy munkaerőpiaci helyzetet felmérő kérdőíves felmérés nyitott kérdésére 

adott válaszait láthatja. A kérdés a következő volt: „Mi az Ön foglalkozása?”. Kódolja be a válaszokat 

kevesebb kódkategóriába! (Többféle kódolási rendszert is létrehozhat.) 

(Megj.: Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldási jegyzékben csupán egy példát közlünk.) 

cukrász értékesítő lakatos mezőgazdasági termelésben dolgozó pincér számviteli dolgozó értékesítő szerelő taxis 

konyhai dolgozó szerelő, karbantartó értékesítésben területi képviselő húsfeldolgozó irodai munkát végző 

mérnök ingatlanközvetítő irodagépműszer szerelő takarító vagyonőr lakatos építkezésen betanított munkás 

gépkezelő csőszerelő szociológus pék 

2. feladat: Az alábbiakban a társadalmi igazságosságot vizsgáló kutatás kérdőívéből láthat kérdéseket.1 

Készítsen kódutasítást a kérdésekhez! 

                                                           
1 Székelyi Mária és Örkény Antal: International Social Justice Project – magyarországi kutatás 2008. 
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3. feladat: A következőkben kódutasításokat olvashat. Döntse el, hogy mi bennük a hiba és javítsa ki! 

a. ISK Kérem, mondja meg, mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége! kevesebb mint 8 általános 8 

általános szakmunkásképző / szakiskola szakközépiskola érettségivel gimnázium, érettségivel érettségi utáni 

felsőfokú szakképzés főiskolai / bachelor fokozatú diploma egyetemi / master fokozatú diploma nem tudja 

nincs válasz 

b. FOJOV Kérem, mondja meg, mennyi a főállásból származó havi nettó jövedelme! 8 – 9 – 

c. Kérem, mondja meg, milyen településtípuson él Ön! 1 – falu 2 – város 3 – megyeszékhely 4 – Budapest 8 – 

nem tudja 9 – nincs válasz 

d. Vallás 1 – római katolikus 2 – görög katolikus 3 – református 4 – muzulmán 5 – buddhista 6 – zsidó 7 – 

egyéb, éspedig:………………………………. 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 

4. feladat: A következőkben állításokat sorolunk fel az adatbeviteli lehetőségek típusairól. Döntse el, hogy 

az adott állítás igaz vagy hamis! 

a. A számítógéppel támogatott kérdezés során a zárt kérdések esetén nincs szükség külön kódolási fázisra, 

mivel az adatok a rögzítés pillanatában egy számítógépes adatbázisba kerülnek. 

b. A kódlapok használata a legegyszerűbb adatbeviteli módszer. 

c. Az optikai leolvasók bármilyen kódlapot képesek beolvasni és azokból adatfájlt létrehozni. 

d. A lapszéli kódolás azt jelenti, hogy a kérdőív oldalainak külső szélén elhelyezünk úgynevezett kódkockákat, 

és abba kódoljuk bele a válaszokat, amikből aztán az adatbevitelt végrehajtjuk. 

e. Lehetséges olyan kérdőívet is létrehozni, melyről kódlap vagy lapszéli kódolás nélkül egyenesen a 

számítógépre vihetők az adatok. 

5. feladat: Az alábbiakban egy kérdőíves felmérésből létrejött adatbázis egy részletét láthatja. Egy 

megkérdezett válaszai egy sorban láthatók, az azonos kérdésre adott válaszok egymás alatt vannak. 

Tisztítsa meg ezt a mini-adatbázist: jelölje be azon értékeket, melyek a kódolás során rosszul lettek 

rögzítve és írja le, hogyan javítaná őket! Figyeljen a megengedett értékekre és a logikai ellenőrzésre is! 

Az adatbázisban szereplő változókhoz tartozó kódutasítás a következő: 

SORSZAM A kérdezett sorszáma. 
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TELTIP Milyen településtípuson él Ön? 1 – falu 2 – város 3 – megyeszékhely 4 – Budapest 8 – nem tudja 9 – 

nincs válasz 

AUTOVAN Van-e az Ön tulajdonában bármilyen személygépkocsi? 1 – van 2 – nincs 8 – nem tudja 9 – nincs 

válasz 

AUTOTIP (Csak ha az előző kérdésre a válasz „van”!) Milyen márkájú autója van Önnek? Ha több autó is a 

tulajdonában van, kérem annak a márkáját mondja, ami a legfiatalabb! 1 – Audi 2 – Mercedes 3 – Volvo 4 – 

Suzuki 5 – Toyota 6 – Volkswagen 7 – KIA 8 – BMW 7 – Ford 8 – Honda 9 – egyéb, 

éspedig:………………………… -1 – nem tudja -2 – nem válaszol -3 – nem kérdeztük 
 

SORSZAM TELTIP AUTOVAN AUTOTIP 

1 1 1 3 

2 3 2 4 

3 3 2 -3 

4 8 1 -2 

5 4 9 -3 

6 9 2 -3 

7 5 1 6 



   

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

14. fejezet - Az adatelemzés első 
lépései 

1. feladat: Az alábbi táblázat egy magyarországi országos reprezentatív mintában mutatja a 

megkérdezettek iskolai végzettségét. 

a. Számolja ki, hogy hány százalék az egyes iskolai végzettség-kategóriákba esők aránya az összes 

megkérdezetthez és az érvényesen válaszolókhoz képest. Ezután az érvényes százalékok alapján számolja ki 

a halmozott (kumulált) százalékot is! 
 

iskolai végzettség mintabeli elemszám 

(fő) 
százalék az összes 

megkérdezetthez 

képest 

százalék az 

érvényesen 

válaszolókhoz 

képest 

halmozott 

(kumulált) százalék 

kevesebb mint 8 

általános 
11 

   

8 általános (4 

polgári) 
291 

   

szakmunkásképző, 

szakiskola 
323 

   

befejezett 

gimnázium, 

szakközépiskola 

235 
   

befejezett főiskola 

vagy felsőfokú 

technikum 

79 
   

befejezett egyetem 21 
   

nem tudja / nem 

válaszol 
22 

   

összesen 983 
   

b. A két kiszámolt százalékos adatsor közül melyiket használná akkor, ha össze szeretné hasonlítani a mintában 

talált eredményeit a populációs adatokkal? 

2. feladat: Az alábbi táblázat egy pályakezdőkkel készített felmérés jövedelmi adatait mutatja ezer 

forintra kerekítve. Számolja ki a minta adataiból a következőket: 

a. módusz 

b. medián 

c. számtani középérték (átlag) 

d. terjedelem 
 

havi nettó jövedelem nagysága mintabeli elemszám (fő) 
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50.000 forint 2 

70.000 forint 5 

80.000 forint 8 

100.000 forint 13 

130.000 forint 9 

150.000 forint 3 

300.000 forint 1 

összesen 41 

3. feladat: Döntse el, hogy az alábbi változókra milyen centrális tendenciamutatókat (középértékeket) 

lehet számolni, ha a változót a lehető legmagasabb mérési szinten mérjük és a változó nem tartalmaz 

válaszhiányt! (Ne felejtse el figyelembe venni a felsorolt változók mérési szintjét!) 

a. iskolai végzettség 

b. életkor 

c. településtípus 

d. vallás 

e. nem 

f. jövedelem 

g. testmagasság 

h. szemszín 

i. lakásnagyság 

j. családi állapot 

k. foglalkozás 

4. feladat: Elemezze az alábbi táblát! Ehhez a következő lépéseket hajtsa végre: 

a. Döntse el, melyik a független és melyik a függő változó! 

b. A fenti döntése fényében válassza ki, hogy sor vagy oszlopszázalékokat fog elemezni! 

c. Százalékolja ki a táblát az előző lépésben hozott döntése alapján! 

d. Elemezze a százalékokat! (Figyeljen a megfelelő irányú összehasonlításra!) 

4.1 Liberalizmus és életkor kapcsolata egy magyarországi reprezentatív mintában (cellákban: elemszám 

(fő)) 
 

 
inkább liberális semleges inkább konzervatív összesen 

18-29 éves 122 135 20 277 
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30-49 éves 134 201 59 394 

50-59 éves 39 65 30 134 

60 éves vagy idősebb 33 60 34 127 

összesen 328 461 143 932 

4.2 Az iskolai végzettség és annak kapcsolata, hogy a kérdezettet mennyire befolyásolta kedvezően a 

rendszerváltás egy magyarországi reprezentatív mintában (cellákban: elemszám (fő)) 
 

 
8 általános vagy 

kevesebb 
szakmunkásképz

ő /szakiskola 
érettségi diploma összesen 

a rendszerváltás 

kedvezően 

befolyásolta az 

életét 

0 29 42 28 99 

a rendszerváltás 

nem 

befolyásolta az 

életét 

133 132 105 52 422 

a rendszerváltás 

kedvezőtlenül 

befolyásolta az 

életét 

177 126 79 25 407 

összesen 310 287 226 105 928 

5. feladat: Milyen formai hibákat talál az alábbi táblázatban? Gondoljon arra, hogy ezt a táblát 

publikálni szeretné egy folyóiratban: miket változtatna rajta? 
 

településtípus\eléged

ettség 
egyáltalán nem 

elégedett 
közepesen elégedett nagyon elégedett összesen 

kis település 11% 45% 44% 100% 

közepes település 17% 48% 35% 100% 

nagy település 12% 46% 42% 100% 

összesen 14% 47% 39% 100% 

6. feladat: Elemezze az alábbi táblát, mely az életkor, a nem és a jövedelem összefüggését mutatja egy 

magyarországi országos reprezentatív mintán! Milyen következetéseket tud levonni az egyes adatok 

összehasonlításából? 
 

  
alacsony 

jövedelmű 
közepes 

jövedelmű 
magas 

jövedelmű 
összesen elemszám 

férfi fiatal 23% 29% 49% 100% 269 
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idősebb 24% 42% 34% 100% 116 

nő fiatal 38% 33% 29% 100% 307 

idősebb 49% 37% 14% 100% 148 
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15. fejezet - A Lazarsfeld-paradigma 

1. feladat: Az alábbiakban olyan kutatási eredményeket közlünk, melyek háromdimenziós kereszttábla 

elemzéssel születtek. A leírás alapján döntse el, hogy az adott eredmény a Lazarsfeld-paradigma (vagy 

annak finomításaként létrejött típusok) mely típusába tartozik! 

a. Egy felmérés szerint a nőkhöz képest a férfiak inkább támogatják azt, hogy a nők hosszú távon otthon 

maradjanak gyermeket nevelni, mintsem hogy elmenjenek dolgozni. Azonban amikor településtípusonként 

nézték meg az összefüggést, azt találták, hogy a kisebb településeken az összefüggés megismétlődött, a 

nagyobbakban viszont eltűnt. 

b. Egy karácsonykor készített közvélemény kutatás adatait elemezve az elemzők azt találták, hogy a magasabb 

iskolai végzettségűek magasabb karácsonyfát vesznek. Azonban miután bevonták a jövedelmet, mint 

kontrollváltozót, a parciálisokban eltűnt ez az összefüggés. 

c. Az egyetemi statisztikákat nézegetve úgy tűnik, hogy a nőket kisebb arányban veszik fel az adott karra, mint 

a férfiakat. A diszkrimináció lehetőségének feltárására vizsgálat indul. Azt találják azonban, hogy ha a karon 

belül szakonként külön-külön nézik meg a felvételi arányokat, minden szakon nagyobb arányban vettek fel 

nőket, mint férfiakat. Milyen típusú kontroll változó itt a szak? 

d. Egy Magyarországon, 18 éven aluliak között végzet kutatás során azt mutatták ki, hogy aki hisz abban, hogy 

a Mikulás hozza az ajándékokat, az több ajándékot is kap december 6-án. Amint azonban bevonták az 

életkort, mint kontroll változót, az derült ki, hogy sem a fiatalabbak, sem az idősebbek között nem áll fenn ez 

az összefüggés. (A fiatalabbak inkább hisznek abban, hogy a Mikulás hozza az ajándékokat és a kisebbek 

több ajándékot kapnak; az idősebbek kevésbé hisznek a Mikulásban és ők kevesebb ajándékot is kapnak.) 

e. A kutatók azt találták, hogy az iskolai végzettség növekedésével nő a könyvolvasás gyakorisága. Amikor 

bevonták a településtípust, mint kontrollváltozót, az eredeti összefüggés megismétlődött a parciális 

táblákban. 

f. Politikusok véleményét vizsgálták egy új törvényről, mely a magyar autóversenyzők magasabb pénzbeli 

támogatásáról szólt. Azt találták, hogy nincs különbség A és B párt politikusai között a tekintetben, hogy 

mennyire támogatják az autóversenyzők magasabb finanszírozását. Miután azonban bevonták a nemet, mint 

kontrollváltozót, azt találták, hogy a férfiakon és a nőkön belül van összefüggés a párthovatartozás és az új 

törvény támogatása között. Milyen típusú kontroll változó itt a nem? 

2. feladat: Az alábbi háromdimenziós kereszttáblák alapján döntse el, hogy az adott eredmény a 

Lazarsfeld-paradigma (vagy annak finomításaként létrejött típusok) mely típusába tartozik! 

a. Milyen típusú kontroll változó itt a dolgozók iskolai végzettsége?1 

 

b. A Lazarsfeld-paradigma mely típusát mutatja a következő tábla? 

                                                           
1 Németh Renáta: Társadalomstatisztika, 2004/2005 I. félév, 1. előadás 
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c. A Lazarsfeld-paradigma mely típusát mutatja a következő tábla? 

 

d. A Lazarsfeld-paradigma mely típusát mutatja a következő tábla? 

 

e. Milyen típusú kontroll változó itt a munkával töltött idő? 

 

f. A Lazarsfeld-paradigma mely típusát mutatja a következő tábla? 
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3. feladat: Az alábbi háromdimenziós kereszttáblákban töltse ki úgy a parciálisokat, hogy az adott 

eredmény a Lazarsfeld-paradigma (vagy annak finomításaként létrejött típusok) megadott típusába 

tartozzon! 

(Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldási jegyzékben csupán példákat közlünk.) 

a. Az eredmény specifikáció legyen! 

 

b. Az eredmény explanáció legyen! 

 

c. A kontrollváltozó elfedő változóként fejtse ki hatását! 

 

d. Az eredmény replikáció legyen! 
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e. Az eredmény interpretáció legyen! 

 

f. A kontrollváltozó torzító változóként fejtse ki hatását! 

 



   

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

16. fejezet - Összetett kvantitatív 
adatelemzés 

1. feladat: Egészítse ki a következő mondatokat! 

a. A(z) ………………………………….. segítségével változók közötti ok-okozati összefüggések láncolata 

írható le. 

b. A(z) …………………………………. olyan statisztikai módszer, amellyel feltárhatók a tényleges változóink 

mögött meghúzódó általános dimenziók. 

c. A(z) ………………………………….. egy olyan statisztikai módszer, amellyel definiálhatjuk azt az 

egyenest, amely a legjobban illeszkedik az adat-pontokra. 

d. A(z) ………………………………….. segítségével leírhatjuk egy változó időbeli alakulását és az azt 

befolyásoló hatásokat. 

2. feladat: Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak! 

a. A regresszióelemzés lehetőséget ad arra, hogy a vizsgált változók olyan értékeit is megbecsüljük, melyeket 

nem figyeltünk meg. 

b. Faktoranalízisnél a program figyelembe veszi a vizsgált változók jelentését és ez alapján hozza létre a 

faktorokat. 

c. Az útelemzés megmutatja a vizsgált változók oksági sorrendjét. 

d. Idősor-elemzéskor mindig lineáris regresszió segítségével írjuk le a vizsgált változó időbeli változásait. 

3. feladat: Döntse el, hogy melyik válaszlehetőség a helyes! 

a. Ha azt feltételezzük, hogy a hipotézisünkben szereplő oksági viszony nem rögtön jön létre, 

………………………….. érdemes használni. 

A. lineáris regressziót 

B. útelemzést 

C. kereszttábla elemzést 

D. időeltolásos regressziót 

b. Az útelemzés során az út együtthatókat ……………………… segítségével számolják ki. 

A. khí-négyzet statisztika 

B. regresszió elemzés 

C. többszörös korrelációs együttható 

D. faktoranalízis 

c. Faktoranalízisnél az egyes változók és a faktor közötti korrelációkat …………………. nevezzük. 

A. faktorkorrelációnak 

B. összes varianciának 

C. faktorsúlyoknak 

D. faktor-kapcsolatoknak 
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d. Egyváltozós lineáris regresszió esetében a megmagyarázott variancia mérőszáma a… . 

A. gamma 

B. lambda 

C. korreláció (r) 

D. korreláció négyzete (r2) 

4. feladat: A következő eredmények egy 1000 fős magyarországi országos reprezentatív felmérésből 

származnak, amelyet egyszerű véletlen mintavétellel (EVM) vettek. Adjon becslést az alapsokaságra az 

egyes adatok alapján 68%-os, 95%-os és 99,9%-os megbízhatósági szinten! (Az eredmények közlésekor 

adja meg a konfidencia intervallum minimumát és maximumát és egy tizedes jegyre kerekítsen!) 

a. A mintában a nők aránya 52 százalék volt. Mekkora Magyarországon a nők aránya? 

b. A mintában megkérdezettek 35 százaléka értett egyet a melegházassággal. Mekkora Magyarországon a 

melegházasságot támogatók aránya? 

c. A mintában a válaszadók 41 százaléka dohányzik. Mekkora Magyarországon a dohányzók aránya? 

d. A mintába kerültek 92 százaléka támogatja a demokrácia intézményét. Mekkora az Magyarországon a 

demokráciát támogatók aránya? 

e. A mintában lévő emberek 2 százaléka szociológus. Mekkora Magyarországon a szociológusok aránya? 

5. feladat: Az alábbiakban különböző kutatásokból származó kereszttáblákat közlünk. Adjon választ 

arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés a változók között, és ha igen, akkor milyen erősségű! (Az adatok 

eredete alapján válassza ki, hogy leíró statisztikával vagy statisztikai következtetéssel ad választ a 

kérdésekre és azt a rész-számításokkal együtt közölje, mielőtt válaszol.) 

a. Az adatok egy magyarországi országos reprezentatív mintából származnak. Van-e összefüggés az 

alapsokaságban az iskolai végzettség és a jövedelem között? Ha igen, akkor milyen erős az összefüggés? 
 

 
0 – 75 000 Forint 75 001 – 125 000 

Forint 
125 001 – 

200 000 Forint 
200 000 

Forintnál több 
összesen 

maximum 8 

általánost 

végzett 

151 188 103 37 479 

szakmát/szakisk

olát végzett 
72 130 123 39 364 

érettségizett 30 89 136 63 318 

diplomás 6 21 48 63 138 

összesen 259 428 410 202 1299 

b. Az adatok egy magyarországi országos reprezentatív mintából származnak. Az adatok alapján mondja meg, 

hogy van-e összefüggés aközött, hogy valaki nő vagy férfi és aközött, hogy milyen az iskolai végzettsége? 

Ha van összefüggés, akkor milyen erős? 
 

 
férfi nő összesen 

maximum 8 általánost 195 339 534 
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végzett 

szakmát/szakiskolát 

végzett 
266 152 418 

érettségizett 159 223 382 

diplomás 81 84 165 

összesen 701 798 1499 

c. Az adatok egy magyarországi országos reprezentatív mintából származnak. Van-e összefüggés aközött, hogy 

valaki férfi vagy nő és hogy mennyire ért egyet azzal, hogy egy nőnek fel kell készülnie arra, hogy a családja 

érdekében kevesebb fizetett munkát végezzen? Ha igen, akkor milyen erős az összefüggés? 
 

 
férfi nő összesen 

teljesen egyetért 166 187 353 

inkább egyetért 291 317 608 

ingadozik 97 120 217 

inkább nem ért egyet 109 131 240 

egyáltalán nem ért egyet 18 28 46 

összesen 681 783 1464 

d. Az alábbi tábla adatai egy olyan mobilitás kutatásból származnak, melynek során egy településen mindenkit 

megkérdeztek. Van-e összefüggés a településen élők körében a saját és édesapjuk iskolai végzettsége között? 

Ha van, akkor milyen erős ez az összefüggés? 
 

 
édesapja 

maximum 8 

általánost végzett 

édesapja 

szakmát/szakisko

lát végzett 

édesapja 

érettségizett 
édesapja 

diplomás 
összesen 

a kérdezett 

maximum 8 

általánost 

végzett 

316 131 29 12 488 

a kérdezett 

szakmát/szakisk

olát végzett 

198 163 22 13 396 

a kérdezett 

érettségizett 
92 146 81 50 369 

a kérdezett 

diplomás 
30 45 34 53 162 

összesen 636 485 166 128 1415 
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e. Az adatok egy olyan kutatásból származnak, melyben egy adott településen mindenkit megkérdeztek. Van-e 

összefüggés a település lakosinak körében aközött, hogy valaki házastárssal/partnerrel él-e és hogy mennyi 

időt tölt tévénézéssel egy átlagos hétköznapon? Ha van, akkor milyen erős ez az összefüggés? 
 

 
férfi nő összesen 

semennyit 20 30 50 

kevesebb mint fél órát 48 31 79 

maximum 1 órát 167 96 263 

maximum 1,5 órát 91 48 139 

maximum 2 órát 218 132 350 

maximum 2,5 órát 61 48 109 

maximum 3 órát 112 70 182 

3 óránál többet 185 140 325 

összesen 902 595 1497 
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17. fejezet - MEGOLDÁSOK 

1. 1. Hétköznapi megismerés és magyarázat – 
ismerkedés a változó fogalmával 
 

1. feladat: 

a. hiba: pontatlan megfigyelés; kivédése: már a szövegben is szerepel: ha összeszámolta volna, akkor kiderült 

volna a helyes eredmény. 

b. hiba: túláltalánosítás; kivédése: az igazgató kérdezze meg az összes végzős diákot, és vegye figyelembe, 

hogy a diákok valószínűleg csak az első helyen megjelölt szakot említették, holott második vagy harmadik 

helyen más profilú szakra is jelentkezhetnek. Érdemes tehát ezeket a szakokat is figyelembe venni. 

c. hiba: túláltalánosítás; kivédése: vegyen módszertanilag megfelelő mintát a háztartásokból, és nézze meg, 

hogy ahol együtt él egy pár, ott ki szokta a takarítást elvégezni! 

d. hiba: szelektív észlelés; kivédése: tudatosabb észlelés, ne szelektáljuk ki azokat az információkat, amelyek 

megerősítik az előzetes hipotézisünket. 

e. hiba: szelektív észlelés, kivédése: ne szelektáljuk ki azokat az információkat, amelyek megerősítik az 

előzetes hipotézisünket. 

f. hiba: illogikus okoskodás, kivédése: a kivételek pont arra világítanak rá, hogy nincs értelme úgy érvelni, 

hogy „a kivétel erősíti a szabályt”, hiszen nem erősíti, hanem sokkal inkább gyengíti a „szabályt”. 

Mindenféle eredményt figyelembe kell venni, amikor az elméletünkről döntünk. 

g. hiba: misztifikáció, kivédése: nincs megismerhetetlen világ, részletesen ki kell dolgozni egy kutatási tervet, 

amely mentén megpróbáljuk megvizsgálni a lehetséges összefüggéseket. 
 

2. feladat: 

a. Független változó: iskolai végzettség; Függő változó: volt-e az elmúlt egy évben nyaralni. 

b. Független változó: hányadik sorban ül a diák a nagyelőadáson; függő változó: milyen osztályzatot ér el a 

vizsgán. 

c. Független változó: milyen gyakran sportol a kérdezett; függő változó: mekkora a koleszterinszintje. 

d. Független változó: gyerekkorában bántalmazták-e; függő változó: felnőttként ő maga bántalmazó szülő-e. 

e. Független változó: életkor; függő változó: imádkozik-e naponta. 

f. Független változó: van-e 10 évesnél fiatalabb gyermeke; függő változó: mennyire tartja fontosnak az 

iskolák költségvetésből történő anyagi támogatását (mérése: 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1 azt jelenti, 

hogy egyáltalán nem tartja fontosnak, az 5 pedig azt, hogy nagyon fontosnak tartja). 

g. Független változó: iskolai végzettség; függő változó: hány darab könyve van otthon. 

h. Független változó: naponta hány percet játszik valaki a számítógéppel; függő változó: erőszakosan bánik-e 

a családtagjaival. 

i. Független változó: a vásárló neme; függő változó: a vásárolt autó színe. 

j. Független változó: iskolai végzettség; függő változó: kezdő havi nettó fizetés. 
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k. Független változó: lakóhely településtípusa; függő változó: mennyire ért egyet a romák munkahelyi 

diszkriminációjával (mérése: 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 

5 pedig azt, hogy nagyon egyetért). 

l. Független változó: kollégium típusa; függő változó: mennyire szeret a kollégiumban lakni (mérése: 1-től 5-

ig terjedő skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem szeret, az 5 pedig azt, hogy nagyon szeret). 

m. Független változó: vallásosság mértéke  (mérése: 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 0 azt jelenti, hogy 

egyáltalán nem vallásos, az 5 pedig azt, hogy nagyon vallásos); függő változó: hány gyermeke van. 

n. Független változó: lakóhely településtípusa; függő változó: munkanélküli-e. 

o. Független változó: a diploma megszerzésének ideje; függő változó: alkalmaz-e modern oktatástechnikai 

eszközöket. 

p. Független változó: a diploma megszerzésének ideje; függő változó: hány modern oktatástechnikai eszközt 

alkalmaz az oktatás során. 

q. Független változó: van-e diplomás szülője; függő változó: ő maga jelentkezett-e felsőoktatási intézménybe. 

r. Független változó: 65 évesnél idősebb-e a megkérdezett (életkor); függő változó: mennyire ért egyet a 

házasság nélküli együttéléssel (mérése: 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért 

egyet, az 5 pedig azt, hogy nagyon egyetért). 
 

3. feladat: 

Megj.: A változók attribútumait a hipotézishez igazítva adtuk meg, az egyes kategóriák után zárójelben jeleztük, 

hogy milyen részletesebb módon megadott attribútumok tartozhatnak hozzá. 

a. Független változó attribútumai (a hipotézishez igazítva): legfeljebb szakmunkásképzőt végzettek (legfeljebb 

8 általánost végzett + szakmunkásképzőt végzett), legalább érettségizettek (érettségizettek + diplomások); 

függő változó attribútumai: igen, nem. 

b. Független változó attribútumai: az első 3 sor valamelyikében ül, a 4. vagy annál hátrébb lévő sorban ül; 

függő változó attribútumai: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

c. Független változó attribútumai: hetente többször; hetente vagy ritkábban; függő változó attribútumai: a mért 

koleszterinszint értéke (mmol/l) 

d. Független változó attribútumai: bántalmazták, nem bántalmazták; függő változó attribútumai: bántalmazó 

szülő, nem bántalmazó szülő. 

e. Független változó attribútumai: 18 éves (feltéve, hogy felnőttek között zajlott a kutatás), 19 éves, 20 éves, 

…, n éves; függő változó attribútumai: igen, nem. 

f. Független változó attribútumai: van 10 évesnél fiatalabb gyermeke, nincs 10 évesnél fiatalabb gyermeke; 

függő változó attribútumai: 1, 2, 3, 4, 5. 

g. Független változó attribútumai: legfeljebb 8 általános, szakmunkásképző, érettségi, diploma; függő változó 

attribútumai: 0 db, 1 db, 2 db, …, n darab. 

h. Független változó attribútumai: 0 perc, 1 perc, 2 perc, …, n perc; függő változó attribútumai: igen, nem. 

i. Független változó attribútumai: férfi, nő; függő változó attribútumai: fekete, nem fekete. 

j. Független változó attribútumai: rendelkezik érettségivel, nem rendelkezik érettségivel; függő változó 

attribútumai: a fizetés nagysága 0 forinttól a legnagyobb előforduló értékig (Ft). 

k. Független változó attribútumai: falu, város vagy főváros; függő változó attribútumai: 1, 2, 3, 4, 5. 
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l. Független változó attribútumai: fiú- vagy lánykollégium, koedukált kollégium; függő változó attribútumai: 1, 

2, 3, 4, 5. 

m. Független változó attribútumai: 0, 1, 2, …, 10; függő változó attribútumai: 0 gyerek, 1 gyerek, 2 gyerek, …, 

n gyerek. 

n. Független változó attribútumai: falu, város (város + megyeszékhely + Budapest); függő változó attribútumai: 

igen, nem. 

o. Független változó attribútumai: 5 éven belül, 6 éve vagy régebben; függő változó attribútumai: alkalmaz, 

nem alkalmaz. 

p. Független változó attribútumai: 1 éve, 2 éve, 3 éve, …, n éve; függő változó attribútumai: 0 db, 1 db, 2 db, 

…, n darab. 

q. Független változó attribútumai: van diplomás szülője, nincs diplomás szülője; függő változó 

attribútumai:  jelentkezett, nem jelentkezett. 

r. Független változó attribútumai: 65 évesnél idősebbek, 65 évesek vagy fiatalabbak; függő változó 

attribútumai:  1, 2, 3, 4, 5. 
 

4. feladat: 

a. nomotetikus 

b. idiografikus 

c. idiografikus 

d. nomotetikus 

e. nomotetikus 

f. idiografikus 

g. idiografikus 

h. nomotetikus 
 

5. feladat: 

a. induktív 

b. induktív 

c. deduktív 

d. deduktív 

e. induktív 

f. deduktív 

2. 2. Elméletek és hipotézisek 
 

1. feladat: 

a. makroelmélet 
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b. makroelmélet 

c. mikroelmélet 

d. mikroelmélet 

e. mikroelmélet 

f. makroelmélet 

g. mikroelmélet 

h. makroelmélet 
 

2. feladat: 

a. anyagi helyzet × adakozás gyakorisága → Hipotézis: A jobb anyagi helyzetűek átlagosan gyakrabban 

adakoznak, mint a rosszabb anyagi helyzetűek. 

Operacionalizálás: 

Anyagi helyzet: Mennyi a havi nettó jövedelme? 

• Attribútumai: A fizetés nagysága 0 forinttól a legnagyobb lehetséges értékig (Ft) 

Adakozás gyakorisága: Milyen gyakran adakozik? (pénzbeli vagy egyéb nem pénzbeli formája is számít) 

• Attribútumai:        naponta; hetente többször; hetente; havonta többször; havonta; évente többször;  évente; 

ennél is ritkábban; soha. 

b. lakóhely lélekszáma × valamilyen bűncselekmény áldozatává való válással kapcsolatos félelem → Hipotézis: 

a nagyobb lélekszámú településen élők jobban félnek attól, hogy bűncselekmény áldozatává válnak, mint a 

kisebb településeken élők. 

Operacionalizálás: 

Lakóhely: Hány fő lakik a kérdezett településén? (a KSH adatai szerint) 

• Attribútumai: A lélekszám nagysága a legalacsonyabb értéktől a legnagyobb lehetséges értékig (fő). 

Áldozattá válással kapcsolatos félelem: Egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire tart attól, hogy valamilyen 

bűncselekmény áldozata lesz a következő 1 évben? Az 1-es érték azt jelenti, hogy egyáltalán nem tart tőle, az 

5-ös érték pedig azt, hogy nagyon tart tőle. 

• Attribútumai: 1, 2, 3, 4, 5. 

c. vállalkozóvá válás tervezése × nem → Hipotézis: A férfiak között magasabb azoknak az aránya, akik 

tervezik, hogy a jövőben saját vállalkozásba kezdenek, mint a nők között. 

Operacionalizálás: 

Nem: A kérdezett neme. 

• Attribútumai: férfi, nő. 

Vállalkozóvá válás tervezése: Tervezi-e, hogy egy éven belül saját vállalkozásba kezd? 

• Attribútumai: igen, nem. 

d. iskolázottság × szokott-e külföldre utazni → Hipotézis: A magasabb iskolai végzettségűek gyakrabban 

utaznak külföldre, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. 
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Operacionalizálás: 

Iskolázottság: Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

• Attribútumai: nem járt iskolába; kevesebb, mint 8 általános; 8 általános, szakmunkásképző; érettségi; 

főiskolai / bachelor fokozatú diploma, egyetemi / master fokozatú diploma.   

Szokott-e külföldre utazni: hányszor jár külföldön az elmúlt 5 évben? 

• Attribútumai: Az utazások száma a legalacsonyabb értéktől (0-tól) a legmagasabb lehetséges értékig. 

e. tart-e háziállatot × mennyire súlyosan büntetné az állatkínzást → Hipotézis: Azok, akiknek van háziállata, 

súlyosabban büntetnék az állatkínzást azokhoz képest, akiknek nincs háziállatuk. 

Operacionalizálás: 

Tart-e háziállatot: Van-e otthon valamilyen háziállata? 

• Attribútmai: van; nincs. 

Állatkínzás büntetése: hogyan büntetné az állatkínzást? 

• Attribútumai: letöltendő börtönbüntetéssel, felfüggesztett börtönbüntetéssel; pénzbírsággal; szóbeli 

megrovással; közérdekű munkával; egyéb módon büntetné; nem büntetné. 

f. gazdasági aktivitás × TV-nézés mértéke hétköznap → Hipotézis: Azok, akik foglalkoztatottak, hétköznap 

átlagosan kevesebb ideig nézik a televíziót azokhoz képest, akik nem foglalkoztatottak, tehát például 

nyugdíjasok, munkanélküliek vagy tanulók. 

Operacionalizálás: 

Gazdasági aktivitás: Foglalkoztatott-e a kérdezett vagy sem? 

• Attribútumai: igen; nem. 

TV-nézés mértéke hétköznap: Egy átlagos hétköznap hány órán keresztül nézi a tévét? 

• Attribútumai: A tévénézés hossza a legalacsonyabb értéktől (0 óra) a legmagasabb értékig (elméletben 24 

óra). 

g. zsidó ismerőssel való rendelkezés × zsidó szomszédot elfogadna-e → Hipotézis: Azok, akiknek van zsidó 

ismerősük, nagyobb valószínűséggel fogadnának el zsidót a szomszédságukban azokhoz képest, akiknek 

nincs zsidó ismerősük. 

Operacionalizálás: 

Zsidó ismerőssel való rendelkezés: Van-e zsidó ismerőse? 

• Attribútumai: van, nincs. 

Zsidó szomszédot elfogadna-e: Ön inkább elfogadná vagy inkább nem fogadná el, ha zsidó költözne a 

szomszédjába? 

• Attribútumai: inkább elfogadná; inkább nem fogadná el. 

h. végzett-e valaha önkéntes munkát × nem → Hipotézis: A nők között magasabb azoknak az aránya, akik 

végeztek már életükben valamilyen önkéntes munkát, mint a férfiak között. 

Operacionalizálás: 

Végzett-e valaha önkéntes munkát: Előfordult-e Önnel élete során, hogy valamilyen önkéntes munkát 

végzett? 

• Attribútumai: igen; nem. 
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Nem: A kérdezett neme. 

• Attribútumai: férfi; nő. 

i. külföldi munkavállalás tervezése × életkor → Hipotézis: A fiatalabbak (például a 35 év alattiak) között 

magasabb azoknak az aránya, akik tervezik a jövőben, hogy külföldön vállaljanak munkát, mint a 35 évesek 

vagy idősebbek között. 

Operacionalizálás: 

Külföldi munkavállalás tervezése: Egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire tartja valószínűnek, hogy 2 éven 

belül külföldön vállaljon munkát? Az 1-es érték azt jelenti, hogy egyáltalán nem tartja valószínűnek, az 5-ös 

érték pedig azt, hogy nagyon valószínűnek tartja. 

• Attribútumai: 1, 2, 3, 4, 5. 

Élekor: Hány éves? (A hipotézishez igazítva: 35 éven aluli vagy 35 éves vagy idősebb a kérdezett.) 

• Attribútumai: 35 évnél fiatalabb; 35 éves vagy idősebb. 
 

3. feladat: 

a. Független változó: anyagi helyzet Függő változó: adakozás gyakorisága 

b. Független változó: lakóhely lélekszáma Függő változó: valamilyen bűncselekmény áldozatává való válással 

kapcsolatos félelem 

c. Független változó: nem Függő változó: vállalkozóvá válás tervezése 

d. Független változó: iskolázottság Függő változó: szokott-e külföldre utazni 

e. Független változó: tart-e háziállatot Függő változó: mennyire súlyosan büntetné az állatkínzást 

f. Független változó: gazdasági aktivitás Függő változó: TV-nézés mértéke hétköznap 

g. Független változó: zsidó ismerőssel való rendelkezés Függő változó: zsidó szomszédot elfogadna-e 

h. Független változó: nem Függő változó: végzett-e valaha önkéntes munkát 

i. Független változó: életkor Függő változó: külföldi munkavállalás tervezése 
 

4. feladat: 

A kutatási téma a következő: Miért fogadják el egyesek az otthonszülést, és miért ellenzik ezt mások? Az 

elméletünket kizárólag a magyar kontextusban kívánjuk felállítani. (Figyelem, elméletünkben nem azzal 

kívánunk foglalkozni, hogy melyik oldalnak van igaza. A kutatásban arra fókuszálunk, hogy milyen tényezők 

befolyásolják a vélekedést.) 

Az elméletünk szerint azok az emberek ellenzik az otthonszülést, akik hajlamosak a konform viselkedésre, akik 

tekintélytisztelőek, akik mélyen hisznek a racionalitásban és a tudományokban. Az elfogadók között ezzel 

szemben inkább olyan emberek lehetnek, akik kevésbé tekintélytisztelőek, nyitottabbak a tudományon kívüli 

alternatív megközelítésekre, és akik az ember teljes testi és lelki szabadságát hirdetik. 

A főbb fogalmak és változók azonosítása, pontos meghatározása: 

Az egyik legfőbb változónk, hogy a kérdezett elfogadja vagy ellenzi az otthonszülést. Ehhez definiálnunk kell, 

hogy mit tekintünk elfogadásnak, mit tekintünk ellenzésnek, és mit értünk otthonszülés alatt. 
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Otthonszülés alatt azt értjük, amikor a várandós nő saját akaratából nem kórházban szeretné világra hozni a 

gyermekét, hanem vagy otthon, vagy az otthonán és a kórházon kívül, de szülésre berendezett helyen (például 

születésházban). 

Az otthonszülés elfogadói azok, akik elfogadják azt az elképzelést, hogy a nőnek (ha valamilyen komoly 

egészségügyi ellenérv nem merül fel) lehetősége legyen otthon világra hozni a gyermeket. Elfogadónak 

tekintjük azt is, aki bár a jelenlegi, szabályozás nélküli helyzetben nincs az otthonszülés pártján, de megfelelő 

védelmi rendszer kiépítésével (például: a körzeti mentőszolgálat és az ügyeletes nőgyógyászat tudtával és 

beleegyezésével) elfogadja a szülés ezen formáját is.   

Ellenzőknek tekintjük azokat, akik mindezt ellenzik, és csak és kizárólag kórházban engednék a szülést 

levezetni, még akkor is, ha az otthonszülés feltételei szabályozva lennének. 

További fontos fogalmak és változók: 

Konform viselkedés: azokat tartjuk konform módon viselkedőnek, akik normakövetőek, betartják a társas 

együttélés különböző szabályait, azokat nem kérdőjelezik meg és nem kívánják megváltoztatni. 

Tekintélytisztelőek: azokat tartjuk tekintélytisztelőnek, akik nem mennek szembe valamilyen tekintély vagy 

szakember véleményével, elfogadják például egy karizmatikus személy véleményét, és maguk is annak 

megfelelően viselkednek. 

Racionalitásban és tudományban hívők: azok az emberek, akik a különböző tudományok igazságában hisznek, 

és elfogadják a tudományos indokokkal alátámasztott érveléseket. 

Alternatív megközelítések iránt nyitottak: azok az emberek, akik a tudományok megállapításaival szemben 

szkeptikusak, és inkább a különböző alternatív megközelítések hívei. 

A hipotézisünk tehát az, hogy minél hajlamosabb valaki a tekintélytiszteletre, a racionalitásra, a tudományban 

való hitre, annál kisebb hajlandóságot mutat az otthonszülés támogatására. Továbbá minél nyitottabb valaki az 

alternatív, a tudományossal szembeni megközelítésekre, annál nagyobb a valószínűsége, hogy támogatja az 

otthonszülést. 

A hipotézisünk vizsgálatához megfigyeléseket végzünk, például egy országos reprezentatív, valószínűségi 

mintán kérdőíves kutatást végzünk, és megvizsgáljuk, hogy milyen összefüggés mutatkozik a tekintélytisztelet, 

racionalitás, tudományokba vetett hit és az otthonszülés megítélése között. A kapott eredmények fényében 

reflektálunk a hipotézisünkre, és utána annak fényében az elméletünkre. 
 

5. feladat: 

A kutatási téma ugyanaz, mint az előző feladatban, de itt most induktív módon kell felépíteni az elméletet. 

Ilyenkor a megfigyeléseinkből indulunk ki. 

Például elmehetünk azokra a tüntetésekre, amelyeket az otthonszülés pártján állók szerveztek, megnézhetjük, 

hogy mi van a transzparenseikre írva, és szóba is elegyedhetünk azokkal, akik részt vesznek a tüntetésen. 

Készíthetünk interjúkat is a témában az otthonszülést támogatók és ellenzők körében. Itt lehetőségünk van arra, 

hogy megnézzük, mivel magyarázzák maguk az alanyok azt, hogy támogatják-e vagy ellenzik az otthonszülést. 

Tegyük fel, hogy az interjúk során visszatérő elem az otthonszülést ellenzők véleményében, hogy veszélyesebb 

kórházon kívül szülni, mert ha váratlan, előre nem látott komplikáció lép fel, akkor veszélybe kerül az újszülött 

vagy az anya élete, míg egy kórházban ott van az összes szükséges eszköz. Másik gyakori visszatérő érv lehet, 

hogy egy szülész-nőgyógyász nagyobb szakértelemmel bír, mint egy bába, aki a szülést otthon levezetné. 

Az otthonszülést támogatók között viszont több interjúalany (tegyük fel) azt mondja, hogy a kórházakban 

sokszor kialvatlan ügyeletes orvosok vezetik le a szülést, és nem figyelnek kellőképpen az anyára, és az is 

gyakori érv, hogy a szülés egy természetes jelenség, és ha korábban évszázadokig tudtak a nők otthon, egy 

ismerős és bizalmat adó helyen szülni egy bába segítségével, akkor annak most is működnie kell. 

Tegyük fel, hogy az interjúk elvégzése után azt találjuk, hogy leginkább az orvosokba vetett bizalom az, ami 

mentén a támogatók és az ellenzők elkülönülnek a véleményükben egymástól. Ez tehát adott esetben árnyalhatja 

azt a képet, amihez a deduktív módon jutottunk, azaz felállíthatunk egy olyan elméletet, hogy akik bíznak az 
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orvosokban, azok inkább fogják ellenezni az otthonszülést. Ennek az elméletnek a tesztelésére a későbbiekben 

újabb adatfelvételre van szükségünk. 

3. 3. Oksági kapcsolatok és okfejtési hibák 
 

1. feladat: 

a. Nem egyértelmű, hogy melyik az ok és az okozat (időbeliség), továbbá könnyen lehet, hogy egy harmadik 

változó (életkor) van hatással erre a két tényezőre: idősebb korban nagyobb valószínűséggel hullnak ki a 

fogak, továbbá idősebb korban nagyobb valószínűséggel romlik az emlékezet. 

b. Feltehetően valamilyen külső, harmadik változó okozza a látszólagos összefüggést: például a magasabb 

iskolai végzettségű nők nagyobb társasági életet élnek, mint alacsonyabban iskolázott társaik, ezért sűrűbben 

jár társaságba, többet is fogyaszthat alkoholt, továbbá feltételezhető, hogy a magasabb státusú nők körében 

elfogadottabb az alkoholfogyasztás, mint az alacsonyabb státusú nők körében. 

c. Nem egyértelmű, hogy mi az ok és mi az okozat (ehet valaki azért, mert depressziós, és lehet depressziós 

valaki amiatt, mert kövér), továbbá nem zárható ki valamilyen külső tényező, ami falánkságra ösztönöz, és 

depresszióssá is tesz. 

d. Nem egyértelmű, hogy mi az ok és mi az okozat, továbbá például a társadalmi státus/iskolai végzettség lehet 

egy olyan harmadik változó, amely hatással van mindkettőre: az alacsonyabb iskolai végzettségűek nagyobb 

valószínűséggel szoknak a cigarettára, és alacsonyabb pontszámokat képesek produkálni IQ-teszteken, 

amelyek kulturálisan meghatározottak. 

e. Feltehetően harmadik tényezőnek köszönhető az összefüggés. Például ahol a szülők vagy rokonok 

alkoholisták, ott kevesebb figyelem juthat a gyermekre, és ezekben a családokban nem is figyelnek az 

étkezésére. 

f. Kézenfekvő lenne, hogy halálra unták magukat a kutatáson, de a magyarázat más: itt is például az életkor 

szerepét érdemes figyelembe venni: minél idősebb valaki, annál inkább szűkülnek be a társas kapcsolatai, 

izolálódik, unatkozik, és az idősebbek nagyobb valószínűséggel halnak meg. 

g. Az ok-okozat irány feltehetően fordított, mint ahogyan az állítás sugallja. Továbbá valamilyen harmadik 

tényező szintén közrejátszhat. 

h. A gyermekkori rossz magatartás a család státusával mutathat összefüggést, ami pedig minél alacsonyabb, 

annál valószínűbb a helytelen és egészségtelen életmód, ami növelheti a korai halálozás valószínűségét. 

i. Az ok-okozati viszony felcserélődik, és akár harmadik tényező hatása sem elképzelhetetlen. 

j. Látszólagos vagy hamis összefüggésről van szó, ahol a háttérben hatást kifejtő harmadik változó az anyagi 

helyzet vagy jövedelem. Akinek több pénze van, nagyobb valószínűséggel adakozik, és akinek több pénze 

van, feltehetően boldogabbnak is érzi magát, mert több mindent engedhet meg magának az életében. 
 

2. feladat: 

a. szükséges, mert államvizsga nélkül nem kaphat valaki diplomát, de a diplomaszerzésnek feltétele a megfelelő 

nyelvvizsgával való rendelkezés. (Megj.: Abban az esetben, ha a képzés bizonyos okok miatt nem követeli 

meg a nyelvvizsgával való rendelkezést, például az életkorra való tekintettel, elégséges feltételről 

beszélhetünk.) 

b. elégséges, mert ez minden esetben ahhoz vezet, hogy valamilyen büntetést mérjen az utasra az ellenőr. 

c. szükséges, mert az USA-ba nem utazhatunk érvényes útlevél nélkül. 

d. szükséges, mert csak érvényes házasságkötést követően változhat házassá a családi állapotunk. 
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e. elégséges, mert ha valaki nem csatolja a másolatot, biztosan nem veszik fel, hiszen nem is továbbítják a 

jelentkezését. 

f. szükséges, mert csak akkor szavazhat valaki, ha magyar állampolgár. 

g. szükséges, mert egy házasság csak akkor érvényes, ha anyakönyvvezető előtt lett megkötve. 

h. elégséges, mert ha valaki megbukik, ez már önmagában elég ahhoz, hogy biztosan ne szerezze meg a 

diplomát az adott félévben. (Vesd össze az a, feladattal! A sikeres államvizsga önmagában még nem 

elégséges feltétel, hiszen a képzéshez előírt nyelvvizsgával is rendelkeznie kell annak, aki diplomát szeretne 

szerezni. Az államvizsgán való bukás viszont már önmagában azt fogja eredményezni, hogy valaki abban a 

félévben elesik a diplomától.) 
 

3. feladat: 

a. hamis dilemma 

b. provincializmus és elhamarkodott következtetés 

c. figyelmen kívül hagyott tények 

d. kétséges ok 

e. provincializmus és elhamarkodott következtetés 

f. kétséges ok és elhamarkodott következtetés 

g. hamis dilemma 

h. figyelmen kívül hagyott tények 

4. 4. Kutatási célok, elemzési egységek, idődimenzió a 
kutatásban 
 

1. feladat: 

a. leírás 

b. magyarázat 

c. felderítés 

d. magyarázat 

e. leírás 

f. felderítés 

g. magyarázat 

h. felderítés 

i. leírás 
 

2. feladat: 

a. társadalmi produktumok 
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b. egyén 

c. csoport 

d. csoport 

e. egyén 

f. szervezet 

g. szervezet 

h. társadalmi produktum 

i. szervezet 

j. társadalmi produktum 

k. csoport 

l. egyén 
 

3. feladat: 

a. redukcionizmus 

b. ökológiai tévkövetkeztetés 

c. ökológiai tévkövetkeztetés 

d. redukcionizmus 

e. ökológiai tévkövetkeztetés 

f. redukcionizmus 

g. ökológiai tévkövetkeztetés 

h. redukcionizmus 

i. ökológiai tévkövetkeztetés 

j. redukcionizmus 
 

4. feladat: 

a. keresztmetszeti 

b. trendvizsgálat 

c. trendvizsgálat 

d. kohorszvizsgálat 

e. panelvizsgálat 

f. keresztmetszeti 

g. trendvizsgálat 

h. keresztmetszeti 
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i. kohorszvizsgálat 

j. panelvizsgálat 
 

5. feladat: 

Téma: nemi szerepekkel kapcsolatos vélemények a lakosság egyes csoportjaiban. 

1. keresztmetszeti vizsgálat: 2010-ben egy 1000 fős, a főbb szocio-demográfiai változókra (nem, életkor, 

településtípus, iskolai végzettség) reprezentatív, valószínűségi mintán survey típusú kutatást végeznénk, ahol a 

lakosság nemi szerepekkel kapcsolatos véleményét térképeznénk fel. 

2. trendvizsgálat: Az előbbi keresztmetszeti vizsgálatot 2011-ben és 2012-ben is megismételnénk oly módon, 

hogy mindkét évben vennénk egy-egy 1000 fős mintát, és ezeken az embereken kérdeznénk le a kérdőívet 

(2011-ben tehát az akkor kiválasztott 1000 főn, 2012-ben pedig az akkor a mintába került 1000 főn). 

3. kohorszvizsgálat: 2010-ben egy 1000 fős, a főbb szocio-demográfiai változókra (nem, életkor, településtípus, 

iskolai végzettség) reprezentatív mintát vennénk az 1940 és 1950 között születettekből, és egy survey típusú 

kutatás keretében felmérnénk a mintába kerültek véleményét a nemi szerepekről. 2012-ben egy újabb 1000 fős 

mintát vennénk, szintén az 1940 és 1950 között születettekből, és megvizsgálnánk, hogy történt-e érdemi 

változás az előző vizsgálat eredményeihez képest az adott kohorsz véleményében. 

4. panelvizsgálat: 2010-ben egy 1000 fős, a főbb szocio-demográfiai változókra (nem, életkor, településtípus, 

iskolai végzettség) reprezentatív, valószínűségi mintán survey típusú kutatást végeznék, ahol a lakosság nemi 

szerepekkel kapcsolatos véleményét térképeznénk fel. 2012-ben és 2015-ben pontosan ugyanazokat az 

embereket keresnénk fel a 2010-es kutatás megismétlése céljából, akik 2010-ben a mintába kerültek. 

5. 5. Első lépések a kutatásban: a fogalmak 
definiálása és mérhetővé tétele 
 

1. feladat: 

a. közvetetten megfigyelhető 

b. közvetlenül megfigyelhető 

c. konstrukció 

d. konstrukció 

e. közvetetten megfigyelhető 

f. konstrukció 

g. közvetlenül megfigyelhető 

h. közvetetten megfigyelhető 

i. konstrukció 

j. közvetlenül megfigyelhető 

k. közvetlenül megfigyelhető 

l. közvetlenül megfigyelhető 

m. konstrukció 
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2. feladat: 

a. A cigányellenességen belül az elkerülő előítéletességet és a szociális féltékenységet mérik az alábbi 

indikátorok. (Az itt megadott dimenzióhoz tartalmilag hasonló bármely megoldás elfogadható.) 

fogalom: cigányellenesség 
 

dimenzió indikátor1 indikátor2 indikátor3 

elkerülésre, 

szegregációra való 

hajlandóság 

Csak helyeselni lehet, 

hogy vannak olyan 

szórakozóhelyek, ahová 

cigányokat nem engednek 

be. 

Mindenkinek jobb, ha a 

cigány gyermekek és a 

nem cigány gyermekek 

külön iskolai 

osztályokban tanulnak. 

A cigányokat teljesen el 

kell különíteni a 

társadalom többi részétől, 

mivel képtelenek az 

együttélésre. 

szociális féltékenység A cigányok gondjai 

megoldódnának, ha végre 

elkezdenének dolgozni. 

A cigány családokban 

azért van olyan sok 

gyermek, mert az utánuk 

kapott családi pótlékból 

akarnak megélni 

A nem cigányoknak több 

támogatást kell adni, mint 

a cigányoknak. 

b. A vallásosság dimenzióinak indikátorai: 

(Ennél a feladatnál több jó megoldás is születhet, a megoldási jegyzékben csupán egy példát közlünk.) 

fogalom: vallásosság 
 

dimenzió indikátor1 indikátor2 indikátor3 

vallás gyakorlása templomba járás 

gyakorisága 
imádkozás gyakorisága ha volt esküvője, vallásos 

esküvő volt-e 

vallási hit hisz-e istenben hisz-e az alapvető 

hittételekben 
hogyan jellemezné saját 

hitét 

c. A feladatban megadott dimenziók és indikátorok a liberalizmust mérik. 

fogalom: liberalizmus 
 

dimenzió indikátor1 indikátor2 indikátor3 

gazdasági szabad piac alacsony állami részvétel 

a gazdaságban 
magántulajdon 

kulturális vallásszabadság melegházasság 

támogatása 
könnyűdrogok 

legalizálása 

 

3. feladat: 

a. gazdasági tőke 

Az alábbi megoldás csak egy – az egyszerűbbek közé tartozó – megoldási lehetőség. Tartalmilag és típusát 

tekintve hasonló megoldások is elfogadhatók. 
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nominális definíció: anyagi javakkal, pénzügyi erőforrással való ellátottság 

operacionális definíció: jövedelem jellegű és tőkeszerű javakkal való rendelkezés 

operacionalizálás: 

Kérem, mondja meg, hogy mennyi az Ön havi nettó jövedelme? 

………………………. ezer Ft 

Kérem, mondja meg, hogy rendelkezik-e a következők valamelyikével! Ha rendelkezik valamivel, kérem azt 

is mondja meg, hogy nagyjából mennyi pénzt tudna kapni érte, ha eladná! 
 

 
1 – igen; 2 – nem Ha igen, akkor kb. mennyiért tudná 

eladni? 

gépkocsival 
  

nyereséges cég teljes vagy 

résztulajdonával 

  

lakás/ház tulajdonnal 
  

nagy értékű festménnyel, 

műtárggyal 

  

b. társadalmi tőke 

A alábbi megoldás csak egy – az egyszerűbbek közé tartozó – megoldási lehetőség. Tartalmilag és típusát 

tekintve hasonló megoldások is elfogadhatók. 

nominális definíció: egy személy kapcsolati hálójának mozgósíthatósága 

operacionális definíció: az emberhez legközelebb álló 10 személy (barát, családtag) társadalmi pozíciója a 

társadalmi-gazdasági státus alapján mérve 

operacionalizálás: 
 

 
iskolai végzettsége havi nettó jövedelme foglalkozása 

1. személy 
   

2. személy 
   

3. személy 
   

4. személy 
   

5. személy 
   

6. személy 
   

7. személy 
   

8. személy 
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9. személy 
   

10. személy 
   

c. kulturális tőke 

A alábbi megoldás csak egy – az egyszerűbbek közé tartozó – megoldási lehetőség. Tartalmilag és típusát 

tekintve hasonló megoldások is elfogadhatók. 

nominális definíció: azon nem anyagi jellegű erőforrások, melyek azonban könnyen gazdasági tőkévé 

konvertálhatók 

operacionális definíció: a megkérdezett iskolai végzettsége 

operacionalizálás: 

Kérem, mondja meg, mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége! 

1 – kevesebb mint 8 általános 

2 – 8 általános 

3 – szakmunkásképző / szakiskola 

4 – szakközépiskola érettségivel 

5 – gimnázium érettségivel 

6 – érettségi utáni felsőfokú szakképzés 

7 – főiskolai / bachelor fokozatú diploma 

8 – egyetemi / master fokozatú diploma 
 

4. feladat: 

a. A terjedelem túl nagy: mivel csak a 14-25 éveseket vizsgálják, a legkisebb érték elég ha 14 éves, a 

legnagyobb pedig 25 éves. 

A precizitás elnagyolt: mivel a vizsgálat igen szűk korosztályt ölel fel, fontos hogy miden megkérdezettről 

pontosan tudjuk, hogy hány éves, hogy később egyáltalán különbségekről beszélhessünk. 

Javítás: 

Hány éves vagy? 

 éves 

b. A terjedelem nem öleli fel az összes, a korosztályra jellemző lehetőséget: aki 14-15 éves, nem rendelkezhet 

még sem szakmával, sem érettségivel: az ő legmagasabb iskolai végzettségük kevesebb mint 8 általános (a 

14 éveseknél lehet ilyen) vagy 8 általános lehet. 

Az érettségi esetében érdemes lehet megkülönböztetni a szakközépiskolai és a gimnáziumi érettségit, 

diplománál pedig a főiskolai és egyetemi diplomát: ha még nem tudjuk pontosan, hogy az egyes változókat 

mire kívánjuk használni, inkább érdemes a precízebb mérést választani a kevésbé precíz helyett, hiszen az 

elemzés során legfeljebb összevonjuk a kategóriákat, ha nincs rájuk szükség – de fordítva nem működik. Az 

iskolai végzettséget az elvégzett iskolai osztályok számával is lehet mérni, de a két lehetőség közötti 

választás függ a kutatási céltól. 
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Javítás: 1 – kevesebb mint 8 általános 2 – 8 általános 3 – szakmunkásképző vagy szakiskola 4 – 

szakközépiskolai érettségi 5 – gimnáziumi érettségi 6 – felsőfokú szakképzés 7 – főiskolai (bachelor 

fokozatú) diploma 8 – egyetemi (master fokozatú) diploma 

c. A felsorolásban nincs olyan opció, hogy 5000 forintnál kevesebből (vagy nulla forintból), miközben a 18 

éven aluliak között (is) találhatunk olyan fiatalt, akinek nincs olyan pénze, mely fölött rendelkezne. 

A kategóriák elnagyoltak: a 20001 – 90000 forintos kategóriából például nem mindegy, hogy valaki 21000 

forintból vagy 88 ezer forintból gazdálkodik. Itt is érvényes az a szabály, hogy ha még nem tudjuk pontosan, 

hogy az egyes változókat mire kívánjuk használni, inkább érdemes a precízebb mérést választani. Ebben az 

esetben ez azt jelenti, hogy pontosan megkérdezzük, hogy mennyi pénzből gazdálkodik valaki havonta. 

Javítás: 

Nagyjából mennyi pénzből gazdálkodsz havonta? 

 ezer forintból 

0 – nem rendelkezik semmilyen pénzzel, amivel ő gazdálkodna 
 

5. feladat: 

Általános javítás: sehol nem szerepel a „nem tudja” és a „nem válaszol” attribútum, így azoknál nem lehet 

semmit jelölni, akik valamilyen okból nem adnak választ a kérdésre. 

a. Az attribútumok nem kizáróak: utazhat valaki tömegközlekedéssel azért is, mert olcsó és azért is, mert gyors. 

Ez megoldható úgy, ha a legfontosabb okra kérdezünk rá. 

Az attribútumok felsorolása nem teljes: aki nem utazik tömegközlekedéssel, az nem tud mit választani; ahogy 

az sem, aki azért használja a tömegközlekedést, mert nem tud vezetni. Előbbi probléma megoldható egy 

olyan attribútum beillesztésével, hogy „soha nem utazik tömegközlekedéssel”, utóbbi pedig egy „egyéb, 

éspedig:…………………….” kategória beiktatásával. 

Javítás: Elsősorban miért utazik tömegközlekedéssel? 0 – soha nem utazik tömegközlekedéssel 1 – mert 

olcsó 2 – mert környezetbarát 3 – mert gyors 4 – mert kényelmes 5 – egyéb, 

éspedig:…………………………………….. 

b. Az attribútumok nem kizáróak: aki például pont 20 négyzetméteres lakásban/házban lakik, annál nem 

egyértelmű, hogy az 1. vagy a 2. kategóriát jelölje be. A kategória-határokat pontosítani kell. 

Az attribútumok felsorolása nem teljes: azok, akik nagyobb lakásban/házban laknak mint 100 négyzetméter, 

nem tudnak mit megjelölni. Ezért létre kell hozni még egy kategóriát, ami az ennél nagyobb alapterületet 

mutatja. 

Javítás: Hány négyzetméter alapterületű az a lakás/ház, ahol lakik? 1 – 0-20 nm 2 – 21-40 nm 3 – 41-60 nm 4 

– 61-80 nm 5 – 81-100 nm 6 – 101 nm vagy nagyobb 

c. Az attribútumok nem kizáróak: akinek 6-7 gyereke van, az beleillik az 5-ös kategóriába, ám érezheti úgy, 

hogy ez soknak számít, így a 6-osba is. Éppen ezért ez utóbbit érdemes kivenni az attribútumok közül. 

Az attribútumok felsorolása nem teljes: az, akinek nincs gyereke, nem tud megjelölni semmit. Ezért be kell 

iktatni egy új kategóriát. 

Javítás: Hány gyereke van? 0 – nincs gyereke 1 – egy gyereke van 2 – két gyereke van 3 – három gyereke 

van 4 – négy gyereke van 5 – öt vagy több gyereke van 
 

6. feladat: 

a. arányskála 
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b. ordinális 

c. arányskála 

d. ordinális 

e. nominális 

f. nominális 

g. ordinális 

h. nominális 

i. intervallum 

j. nominális 

k. nominális 

l. nominális 
 

7. feladat: 

A mérés megismétlésével: ugyanazon válaszadókkal az eredeti felméréshez képest pár hónappal később 

felvenné ugyanazon kérdőívet. Ha az eredmények megegyeznének (vagy nagyon hasonlóak lennének) az eredeti 

méréssel, akkor az ezzel a kérdőívvel való mérés megbízható volt. (Ezt a módszert akkor tudná alkalmazni, ha a 

két időpont között nem történt valami olyan esemény, ami várhatóan nagymértékben befolyásolta a 

bevándorlókkal szembeni előítéletességet.) 

Felezéses módszerrel: az előítéletességre vonatkozó kérdéseket két részre bontaná és az egyik felét csak a 

kérdezettek egyik felétől, a kérdések másik felét pedig csak a kérdezettek másik felétől kérdezné le. Ha a két 

kérdéscsoport hasonlóan sorolná be a kérdezetteket az előítéletességük alapján, akkor ez a mérés 

megbízhatóságára utalna. 

Javasolhatná napjainkban is használatos bevett mérőeszközök (előítéletességet mérő kérdések) használatát, 

melyek a korábbi kutatásokban megbízhatók voltak. Ezzel növelné annak az esélyét, hogy a használt kérdések 

itt is megbízhatóak lesznek. 

A kutatási segéderők megbízhatóságának tesztelésével: ellenőrizhetné például a kérdezőbiztosokat úgy, hogy 

kiválasztana véletlenszerűen egy pár címet, ahol járniuk kellett és felkeresné az állítólag lekérdezett embereket, 

hogy tényleg jártak-e nála a kérdezők. 
 

8. feladat: 

a. érvényesség ránézésre 

b. szerkezeti érvényesség 

c. kritérium szerinti érvényesség 

d. tartalmi érvényesség 

6. 6. Összetett mutatók 
 

1. feladat: 

3. lépés: az itemek egy dimenziót mérnek-e 
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7. lépés: belső érvényesség ellenőrzése 

5. lépés: empirikus összefüggések vizsgálata 

2. lépés: érvényesség ránézésre 

6. lépés: indexpontszámok meghatározása 

1. lépés: itemek kiválasztása 

4. lépés: itemek megoszlásának vizsgálata 

8. lépés: külső érvényesség ellenőrzése 
 

2. feladat: 

Az alábbi megoldás csak egy megoldási lehetőség. Tartalmilag és típusát tekintve hasonló megoldások is 

elfogadhatók. 

a. I. Az itemek kiválasztása. Olyan itemeket kell keresni, amikkel az egyetértés / egyet nem értés antiszemita 

attitűdöket fejez ki. Például: 

Inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a következő kijelentésekkel: 

Létezik egy titkos zsidó együttműködés, amely meghatározza a politikai és gazdasági folyamatokat. 

A zsidók és nem zsidók közötti házasság egyik félnek sem tesz jót. 

Bizonyos foglalkozási területeken korlátozni kellene a zsidók számát. 

Jézus Krisztus keresztre feszítése a zsidók megbocsáthatatlan bűne. 

Jobb, ha az embernek nincs sok dolga zsidókkal. 

A zsidók még az üldöztetésükből is előnyöket próbálnak kovácsolni. 

Az itemek ránézésre érvényesek, első olvasatra mindegyik zsidóellenes kijelentés. 

Az itemek mind egy dimenziót mérnek: a zsidókkal kapcsolatos attitűdöket. 

Az itemek az antiszemitizmust általában mérik, hiszen több speciális altípusáról (politikai, diszkriminatív és 

vallási antiszemitizmus) is szerepelnek állítások. 

A megoszlások vizsgálata adatok nélkül nem végezhető el, ám ha lehetőségünk lenne rá, elsősorban arra kellene 

figyelni, hogy minden változónak megfelelő-e a variabilitása. Tehát hogy ne legyen olyan változó, amellyel 

mindenki egyetért, vagy olyan, amellyel senki nem ért egyet. 

II. Az empirikus összefüggések vizsgálata: ezek vizsgálatához is adatokra lenne szükségünk. Itt, ha 

rendelkeznénk adatokkal, a változók közötti páronkénti kétváltozós, majd többváltozós összefüggéseket 

vizsgálnánk. Ez utóbbinál két változó kapcsolatát a többi változó minden lehetséges csoportjában külön-külön 

tesztelnénk. (Tehát úgy néznénk meg két változó kapcsolatát, hogy közben a többi (indexet alkotó) változót 

kontroll alatt tartanánk.) Amennyiben akár a kétváltozós, akár a többváltozós esetben találnánk olyan változót, 

amelynek a többivel nincs kapcsolata, azt az indexszerkesztés során ki kellene hagynunk az indexből, hiszen 

feltehetően nem ugyanazt méri, mint a többi változó: tehát nem egy dimenziót mérnek. Akkor is ki kellene 

hagyni egy változót, ha egy másik, szintén az indexet alkotó változóval nagyon szoros, csaknem 

determinisztikus kapcsolatban van. 

III. Az indexpontszámok meghatározása: ebben az esetben érdemes egyforma súlyt adnunk az egyes itemeknek, 

hiszen nincs nyomós okunk azt feltételezni, hogy valamelyik „erősebben” méri az antiszemitizmus, mint a 

másik. 
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Első megoldási lehetőség: összeadás. Tehát egy pontot rendelünk minden itemhez. Eszerint minden olyan 

esetben, amikor valaki inkább egyetért valamelyik állítással, egy pontot kap, és minden olyan esetben, amikor 

valaki inkább nem ért egyet, nulla pontot kap: az indexpontszám kiszámításához ezeket a pontokat összeadjuk. 

Az indexen elérhető maximális pontszám így 6 lesz, amely a kutató számára azt jelzi, hogy valaki nagyon 

antiszemita; az indexen elérhető minimális pontszám pedig 0, ami a kutató számára azt jelzi, hogy valaki 

egyáltalán nem antiszemita. 

Második megoldási lehetőség: átlagolás. Itt is egy pontot rendelünk minden itemhez és minden olyan esetben, 

amikor valaki inkább egyetért valamelyik állítással, egy pontot kap, és minden olyan esetben, amikor valaki 

inkább nem ért egyet, nulla pontot kap: az indexpontszám kiszámításához ezeket a pontokat átlagoljuk. Az 

indexen elérhető maximális pontszám így 1 lesz, amely a kutató számára azt jelzi, hogy valaki nagyon 

antiszemita; az indexen elérhető minimális pontszám pedig 0, ami a kutató számára azt jelzi, hogy valaki 

egyáltalán nem antiszemita. 

Mindkét esetben az a cél, hogy az index terjedelme végül elég nagy legyen, viszont ne legyenek üres kategóriák: 

tehát minden kategóriába elégséges (de nem feltétlenül azonos) számú ember essen. Ez utóbbi két elvárást 

azonban ismét csak az adatok ismeretében tudnánk tesztelni. 

Az index érvényességének ellenőrzése 

Elsőként a belső érvényességet kell tesztelni, amihez itemelemzést kell végezni, tehát megnézni, hogy az index 

hogyan függ össze az őt alkotó itemekkel. Azt várjuk például, hogy az indexen magas értéket kapott válaszadók 

csoportja magasabb arányban értsen egyet azzal, hogy jobb, ha az embernek nincs sok dolga zsidókkal, mint 

azok csoportja, akik alacsony értéket kaptak az indexen. Ha ez nem így lenne, újra kellene gondolni az indexben 

szereplő itemeket, és újrakezdeni az indexkészítés folyamatát. Azonban ezt a vizsgálatot is csak a tényleges 

adatokkal tudnánk véghezvinni. 

Másodikként a külső érvényességet tesztelhetnék (persze csak ha a belső érvényességre vonatkozó vizsgálatunk 

érvényesnek találta volna az indexet). Megnéznénk tehát olyan, a kérdőívben szereplő más változókkal az index 

összefüggését, ahol az összefüggés jellegéről lehetnek elképzeléseink. Mondjuk, azt feltételezzük, hogy az 

antiszemitizmus összefügg a cigányellenességgel méghozzá oly módon, hogy aki antiszemita, az gyakran 

cigányellenes is. Ekkor összevethetnénk az indexünket például azzal az itemmel, ami az egyetértést méri a 

„cigányoknak a bűnözés a vérükben van” kijelentéssel. Ha azt találnánk, hogy a nagyon antiszemiták között 

kisebb az állítással egyetértők aránya, mint a nem antiszemiták között, elkezdhetnénk gyanakodni és 

újragondolni, hogy vajon az összefüggésről alkotott elképzelésünk volt helytelen vagy az indexet állítottuk 

össze rosszul. 

Amennyiben azonban mind a két érvényességi tesztnek megfelelt az indexünk, befejeződött az indexkészítés 

folyamata. 

b. A megoldáshoz szükséges lépéseket és az indexkészítés folyamatának struktúráját lásd ezen feladat a, 

pontjánál. 

c. A megoldáshoz szükséges lépéseket és az indexkészítés folyamatának struktúráját lásd ezen feladat a, 

pontjánál. 
 

3. feladat: 

Első lehetőség: összeadás 

a. minimuma 5; maximuma 20 

b. 1 + 2 + 2 + 1 + 1 pont = 7 pont 

Második megoldási lehetőség: átlagolás 

a. minimuma 1; maximuma 4 

b. (1 + 2 + 2 + 1 + 1) / 5 = 1,4 pont 

Mindkét megoldási lehetőségre igaz az, hogy… 
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Hiszen az első és a harmadik item esetében az eredeti értéket ki kellett vonni négyből. Mivel az első item 

esetében a nagy értékek azt jelentették, hogy a megkérdezett támogatja a nők munkavállalását. Az index (és a 

többi item) nagy értékei viszont a nők munkavállalásának ellenzését jelentik. Így ennél az itemnél az értéket 

meg kellett fordítani az indexbe kerülés előtt, hogy a nagy értékei ugyanazt jelentsék, mint a többi item nagy 

értékei. Tehát ami az első itemen eredetileg 1-es volt, az az indexbe kerüléskor 4-es lesz; ami 2-es volt az 3-as 

lesz; ami 3-as volt az 2-es lesz és ami 4-es volt az 1-es lesz. Így az eredetileg 4-es értéket az index-pontszám 

kiszámításakor 1-esként kell bevonni. Ugyanez igaz a harmadik itemre is, ahol az eredetileg 3-as értéket az 

indexpontszám kiszámításakor 2-esnek számítottuk. 

Eszerint a válaszadó inkább támogatja a nők munkavállalását mintsem ellenzi azt, hiszen értéke közelebb van az 

index minimumához (ami a nők munkavállalásának támogatását jelenti), mint maximumához. 
 

4. feladat: 

a. igaz 

b. hamis 

c. hamis 

d. hamis 

e. igaz 

f. hamis 

g. igaz 

h. hamis 

i. igaz 

j. hamis 

k. igaz 
 

5. feladat: 

a. Első megoldási lehetőség: összeadás 

Az ábrán Likert skála látható, melynek minimum értéke 5, maximum értéke pedig 25. (Mivel itt indexként 

használtuk a módszert, így tehát összeadhatjuk a pontszámokat.) 

A válaszadó pontszáma = 4 + 4 + 4 + 5 = 17 

Második megoldási lehetőség: átlagolás 

Az ábrán Likert skála látható, melynek minimum értéke 1, maximum értéke pedig 5. (Mivel itt indexként 

használtuk a módszert, így tehát átlagolhatjuk a pontszámokat.) 

A válaszadó pontszáma = (4 + 4 + 4 + 5) / 12 = 4,25 

Mindkét megoldási lehetőségre igaz, hogy… 

Az itemek nagy értékei egyet nem értést, kis értékei pedig egyetértést fejeznek ki az adott kijelentéssel. Ezért 

az első item értékét ki kellett vonni ötből, hiszen ellentétes állítás volt a többivel és eredetileg ennek kis 

értéke fejezte ki azt, hogy az illető nagyon támogatja a demokráciát. Így elértük, hogy az első item magas 

értékei ugyanazt fejezzék ki, amit a többi item magas értékei: nevezetesen azt, hogy valaki támogatja a 

demokrácia intézményét. 
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A pontszámból azt látjuk, hogy a válaszadó nagymértékben támogatja a demokrácia intézményét. 

b. A táblában látható itemek egy Bogardus-féle társadalmi távolság-skála elemei, melynek minimum értéke 0, 

maximum értéke pedig 5. 

A válaszadó skálapontszáma 4, ami azt jelenti, hogy viszonylag kis társadalmi távolságot érez a románoktól, 

tehát hajlandó velük viszonylag közeli társadalmi kapcsolatba kerülni. 

c. A táblázatban bemutatott itemek egy szemantikus differenciálskálát tesznek ki. A minimum pontszám 5, a 

lehetséges maximum pontszám 20. 

A félkövérrel jelölt válaszadó pontszáma: 4 + 3 + 3 + 3 + 4 = 17 pont. (Mivel a magas értékek azt kellett, 

hogy jelöljék, hogy a válaszadónak tetszett a könyv, ezért azokban az esetekben, amikor a pozitív jelzők 

mellett a kis értékek voltak (a pozitív jelzők voltak a baloldalon), meg kellett fordítani a skálát. Így lett az 

első item 1-es értékéből 4-es, a második item 2-es értékéből 3-as és a negyedik item 2-es értékéből is 3-as.) 

Ez a pontszám azt fejezi ki, hogy a válaszadó viszonylag pozitív véleménnyel volt a Száz év magány című 

regényről. 
 

6. feladat: 

A reprodukálhatósági együttható képlete: 1 – (hibák száma / tippek száma) 

A táblázatban látható válasz-mintázatok közül az első négy sorban a skála-típusú válaszok láthatók. A második 

négy sorban pedig a nem skála, azaz kevert típusúak. Ez utóbbi típushoz tartozó elemszám mutatja meg a hibák 

számát. Ebben az esetben tehát a hibák száma: 34 + 12 + 23 + 8 = 77. 

A tippek száma megegyezik az összes megkérdezett száma * a kérdések száma, hiszen ennyi esetet kellene 

megtippelnünk a skálapontszám alapján. A tippek száma tehát itt 

(126 + 222 + 268 + 301 + 34 + 12 + 23 + 8) * 3 = 994 * 3 = 2982. 

A reprodukálhatósági együttható tehát: 1 – (77 / 2982) = 0,97. Tehát az eredeti válaszok 97 százalékát tudjuk 

reprodukálni a belőlük létrehozott skála pontszámainak ismeretében. 

Mivel a reprodukálhatósági együttható értéke 90 (sőt, 95) százalék fölötti, ezért azt mondhatjuk, hogy a 

válaszok jelentős része skálaszerkezetű, ezért az itemek skálát alkotnak. 

7. 7. A minta kiválasztása 
 

1. feladat: 

a. valószínűségi mintavétel 

b. valószínűségi mintavétel 

c. nem valószínűségi mintavétel 

d. nem valószínűségi mintavétel 

e. valószínűségi mintavétel 

f. nem valószínűségi mintavétel 

g. nem valószínűségi mintavétel 
 

2. feladat: 

a. egyszerűen elérhető alanyokra hagyatkozó 
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b. csoportos mintavétel 

c. elemszámmal arányos valószínűségű mintavétel 

d. szakértői mintavétel 

e. többlépcsős mintavétel 

f. kvótás mintavétel 

g. véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavétel 

h. hólabda 

i. egyszerű véletlen mintavételnek 
 

3. feladat: 

a. igaz 

b. hamis 

c. igaz 

d. hamis 

e. igaz 

f. igaz 

g. igaz 

h. hamis 

i. igaz 

j. hamis 

k. hamis 

l. igaz 

m. igaz 
 

4. feladat: 

a. B 

b. B 

c. B 

d. A 

e. C 

f. C 

g. D 

h. A 
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i. D 

j. B 
 

5. feladat: 

a.  , tehát 1,45 százalék 

b. ± egy standard hibán belül, tehát 88 százalék ± 1*1,45 százalék, azaz 86,6 és 89,5 százalék között lesz a 

pártra szavazók aránya a minták 68 százalékában. 

c. ± két standard hibán belül, tehát 88 százalék ± 2*1,45 százalék, azaz 85,1 és 90,9 százalék között lesz a 

pártra szavazók aránya a minták 95 százalékában. 

d. ± három standard hibán belül, tehát 88 százalék ± 3*1,45 százalék, azaz 83,7 és 92,4 százalék között lesz a 

pártra szavazók aránya a minták 99,9 százalékában. 
 

6. feladat: 

Lásd a 17. fejezet (A társadalomtudományi kutatás statisztikája) 4. feladatának megoldásánál! 
 

7. feladat: 

Az alábbi megoldás csak egy megoldási lehetőség, de más megoldások is elfogadhatók. 

Kétlépcsős mintavételt készítenénk. Az első lépcsőben a mintavételi egység a település lenne. A magyarországi 

településekből régió és településnagyság szerint rétegezve véletlen kezdőpontú szisztematikus mintát vennénk, 

mintegy 150 települést választva ki ezzel. Ezután a második lépcsőben a településnagysággal arányos 

elemszámmal mintát vennénk az egyes településeken élőkből úgy, hogy a végső elemszám 2000 legyen. 

A mintavételi hibát a két lépcső használata ugyan növeli; de csökkenti a hibát az egyes lépcsőkben történt 

rétegzés és az, hogy a településekből nagy számú csoportot választunk ki (az egy településre jutó elemszám így 

viszonylag alacsony lesz). 

8. 8. A kísérletek módszere a 
társadalomtudományokban 
 

1. feladat: 

a. Kísérleti és kontrollcsoport meghatározása: a vizsga időpontjában megjelenő diákokat véletlenszerűen 

osztjuk be két csoportba, és őket a későbbiekben két külön teremben ültetjük le. A véletlenszerű kiválasztás a 

következőképpen zajlik: a megjelenteket vezetéknevük szerint ABC-sorrendbe rendezzük, és minden 

második diák kerül a kontrollcsoportba, a többiek fogják a kísérleti csoportot alkotni. 

b. A kutatás a következőképpen fog lezajlani: a külön teremben leültetett kísérleti és kontrollcsoport tagjai 

ugyanazt a vizsgafeladatsort kapják meg, ahol feleletválasztós kérdésekre kell válaszolniuk. A vizsga 

összesen két feladatsorból, 2×25 kérdésből áll, minden témából van kérdés, és az első és a második feladatsor 

is tartalmaz minden témából kérdést. Az első 25 kérdés tölti be az előzetes mérés szerepét, a második 25 

kérdés az utólagos mérését. (A kérdéssorok ugyanolyan nehezek, korábban többször tesztelt típuskérdések 

szerepelnek a feladatsorokban.) A vizsga 60 percből áll, 30 perc alatt kell az első 25 kérdésre válaszolni, 

majd további 30 perc alatt a másodikra. Az első 30 perc után egy 3 perces szünetet kell tartani mindkét 

csoport esetében. Miután a segéderők összegyűjtötték az első kérdéssort a diákoktól, a kísérleti csoporttal 

levő tanár bátorítja a diákokat, például: meglátják, nem lesz nehéz a második feladatsor, nagyon ügyesen 

fognak teljesíteni, a félév során már az előadásokon látszott, hogy jó képességű diákok. A kontrollcsoport 
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tagjaival lévő tanár csupán annyit közöl velük, hogy a következő tesztsort 3 perc múlva kapják meg. 3 perc 

elteltével mindkét csoport megkapja a második 25 kérdést, és befejezi a vizsgát. 

c. A kutatás függő változója, hogy mekkora a különbség az első és a második tesztfeladatsoron elért helyes 

válaszok számában. A független változó pedig az, hogy kapott-e biztatást az illető diák vagy nem, vagyis 

hogy melyik csoportban foglalt helyet. 

d. Az egyik lehetséges belső érvénytelenségi forrás a mérőeszközökból fakad. Nem pontosan ugyanazt a 25 

kérdést kérdezzük az inger előtt és után. (Ugyanakkor ahogy a kísérlet leírásában is kitértünk rá: ebben az 

elrendezésben olyan 25-25 kérdést használunk, amelyek megfeleltethetőek egymásnak, ugyanolyan 

nehézségi fokúak, és az évek során többször tesztelt kérdések voltak.) Másik lehetséges belső érvénytelenségi 

forrás lehet a hatások elterjedése, ha az említett szünetben a kísérleti és a kontrollcsoport tagjait kiengedjük a 

teremből, és találkozhatnak egymással, és akár a kísérleti csoport tagjai maguk is biztatni kezdhetik a 

kontrollcsoport tagjait. Ez úgy küszöböljük ki, hogy a szünet során nem engedjük, hogy a két csoport 

egymással érintkezzen. 

A belső érvénytelenség problémakörébe tartozik annak az eldöntése, hogy vajon az okozhat-e különbséget az 

eredményekben, hogy a buzdító szöveget ki mondja. Elképzelhető, hogy ha a tanár helyett egy hétköznapi, a 

diákok számára ismeretlen ember mondaná (akiről nem is feltételezik adott esetben, hogy tanár) a buzdító 

szöveget, annak nem lenne pozitív hatása. Ezt kivédeni úgy lehet, ha változtatunk a kísérleti elrendezésen, és 

teszteljük, hogy ha tanárral, felügyelő diákkal vagy ismeretlen hétköznapi emberrel mondatjuk el a buzdító 

szöveget, megfigyelhető-e valamilyen különbség az eredmények között. 

A külső érvénytelenség problémakörébe tartozik a következő kérdés. Megkérdőjelezhető, hogy vajon 

ugyanez lenne-e a buzdítás hatása, ha egy munkahelyen történne meg a kísérlethez hasonló szituáció, vagy ha 

például egy sportolót próbálnánk meg úgy jobb eredményre ösztönözni, hogy buzdítjuk. 

e. Az „A” eredmények azt támasztják alá, hogy a hipotézisünk igaznak bizonyult: míg az első feladatsorokra 

adott helyes válaszok átlagát tekintve a kísérleti és a kontrollcsoport között nincs különbség, addig a buzdítás 

hatására a kísérleti csoport átlagosan több jó kérdésre válaszolt, mint a kontrollcsoport. 

A „B” eredmények szintén alátámasztják a hipotézisünket, mert azt láthatjuk, hogy az ingert követő 

feladatsorban a kísérleti csoport tagjai átlagosan közel 3 kérdéssel többre adtak helyes választ, valamire 

azonban fel kell figyelnünk. A 2. feladatsorra mindkét csoport átlagosan kevesebb, jelentősen kevesebb 

helyest választ adott. Ez az eredmény arra utalhat, hogy a 2. feladatsorban használt mérőeszközünkre 

mégsem igaz az, hogy ugyanolyan nehézségű lenne, mint az első. Ilyenkor érdemes felülvizsgálni a 

feladatsorokat. 

A „C” eredmények esetében olyan kicsi a kísérleti és a kontrollcsoport helyes válaszainak átlaga közti 

különbség, ami nem támasztja alá azt, hogy a hipotézisünk igaznak bizonyulna. 

A „D” eredmények arra utalnak, hogy a buzdítás kifejezetten rosszabb eredményeket okoz. Ezt 

magyarázhatja az, hogy a buzdítással, a dicséretet úgy érzékelhették a diákok, mint valamifajta elvárást, 

aminek nagyon szerettek volna megfelelni, ám ez kontraproduktívnak bizonyult. 

f. Elképzelhető lenne egy harmadik csoport bevezetése, amely szintén kísérleti csoport lenne. Az ebben 

szereplő diákokat a tanár a szünetben korholná és leszidná, amiért szerinte bizonyára nem készültek fel 

eléggé a vizsgára, és emiatt minden bizonnyal rosszul fognak teljesíteni. Ebben az esetben a diákokat 3 

csoportba kell véletlenszerűen besorolni. 

g. Etikai kérdés, hogy a kísérlet eredményeinek hatására rögzítésre kerülnek-e a vizsgajegyek. Ha az 

bizonyosodik be, hogy a buzdítás valóban ösztönzőleg hat, akkor ezzel azok a hallgatók kerültek hátrányba, 

akiket nem buzdítottak. A vizsga végeztével minden résztvevő előtt fel kell tárni, hogy egy kísérlet alanyai 

voltak, és aki úgy érzi, hogy nincs megelégedve az osztályzatával, annak biztosítani kell egy újabb 

lehetőséget, ahol már nem szerepel semmilyen kísérletben. 
 

2. feladat: 

Ennél a feladatnál nem közlünk megoldásokat, mert azt az előző feladat részletes mintamegoldása alapján már 

el tudja készíteni. 
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3. feladat: 

a. Nagyobb valószínűséggel enged valaki maga elé a sorban, ha hosszabban magyarázzuk az indokunkat, hogy 

miért kell befurakodnunk, ahhoz képest, amikor csupán egy rövid kérdés formájában próbálunk meg 

bekéredzkedni. 

b. + - 

c. Kontrollcsoport tagjainak válaszai: 

1. Ne haragudjon, de nem. (-) → válaszolta: 3 fő 

2. Igen, tessék! (+) → válaszolta: 4 fő 

3. Hát nem engedem. (-) → válaszolta: 5 fő 

4. Nem, elnézést. (-) → válaszolta: 3 fő 

5. Nem. (-) → válaszolta: 5 fő 

Kísérleti csoport tagjainak válaszai: 

1. Persze, tessék csak nyugodtan! (+) → válaszolta: 2 fő 

2. Bocsánat, de én is sietek, nem. (-) → válaszolta: 4 fő 

3. Igen, tessék! (+) → válaszolta: 5 fő 

4. Tessék csak! (+) → válaszolta: 6 fő 

5. Igen, parancsoljon! (+) → válaszolta: 3 fő 

d.  
 

 
kontrollcsoport kísérleti csoport 

% N % N 

pozitív válasz 20,0 4 80,0 16 

negatív válasz 80,0 16 20,0 4 

összesen 100,0 20 100,0 20 

A rövid üzenetet kapó csoport tagjai között 20 százalék adott megengedő választ, a hosszabb üzenetet kapók 

között viszont 80 százalék. Értelemszerűen a rövid üzenetet kapók között 80 százalék azoknak az aránya, 

akik elutasították a kérést, ugyanez az arány a hosszabb üzenetet kapók között 20 százalék. A hipotézisünk a 

kapott eredmények szerint beigazolódott. 

e. Probléma lehet, ha a kiválasztott kísérleti személynek előzetesen tett valaki valamilyen szívességet, és azt 

akarja most viszonozni, nem pedig az üzenet hatására teszi azt. Az is probléma lehet, hogy ha valaki a sorban 

hátul állva látja a kísérletet, és véletlenül ő kerül kiválasztásra a későbbiekben, ez az élmény befolyásolhatja 

őt abban, hogy miként válaszol, hiszen látja, hogy Ön már egyszer előrekéredzkedett, és az is lehet, hogy 

észreveszi, hogy egy kísérlet alanya. 
 

4. feladat: 
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a. mérőeszközök 

b. történelem 

c. kiválasztási hibák 

d. érés 

e. „elhalálozás” a kísérletben 

f. mérés 

g. a hatások átterjedése 
 

5. feladat: 

Mi a kísérlet függő változója? A kísérlet során a függő változónk a testi fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos 

attitűdök változását mérő változónk lesz. 

A. ÁLKÍSÉRLETI ELRENDEZÉS 

1. A választott kísérleti elrendezés: a különböző álkísérleti elrendezések közül az egycsoportos elő- és 

utóméréses elrendezést választottuk. 

2. Hogyan mérjük a függő változót? A függő változót az inger után mért attitűdök és az inger előtt mért 

attitűdök különbségeként mérjük. 

3. A kísérlet részletes leírása: Véletlen mintavétellel válogatjuk ki a kísérletben résztvevő egyéneket (a 

kísérletben fontos azt kikötni, hogy a kísérleti személyek nem szenvedhetnek semmilyen jellegű testi 

fogyatékosságban). A kiválasztásra kerülő emberekkel kitöltetünk egy kérdőívet, amely a testi 

fogyatékossággal élő emberek különböző jellegű hátrányainak észlelését méri, azaz azt, hogy egy testi 

fogyatékosságban nem szenvedő egyén miként érzékeli, mennyire vannak hátrányos helyzetben az élet 

különböző területein (közlekedés, munkavállalás, tanulás stb.) a testi fogyatékossággal élők. A kérdőív 

kitöltése után egy héttel újra elhívjuk a kísérleti személyeket, és levetítünk a csoportnak egy filmet, 

amelyben egy testi fogyatékossággal élő személy mutatja be a mindennapjait, és mesél az életéről. A film 

után ugyanazt a kérdőívet töltik ki a kísérleti személyek, mint a film megtekintése előtt egy héttel. 

4. A kísérleti elrendezés előnyei és hátrányai: Az egycsoportos elő- és utóméréses elrendezés előnye, hogy 

lehetőségünk van összehasonlítani a kísérleti inger előtti és utáni adatokat, azaz a változást. Hátránya, 

hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy a filmnek köszönhető a véleményváltozás. Lehet, hogy a kérdőív 

kitöltésének hatására érdeklődőbbé váltak a téma iránt, és maguk is utána olvastak a témának. 

5. Fakadhat-e valamiből belső érvénytelenség az adott kísérleti elrendezésnél? Belső érvénytelenségi forrás 

lehet például a történelem: a két mérés között eltelt egy hétben napvilágra kerülhet például egy ügy, 

amiben egy testi fogyatékossággal élő embert diszkriminálnak egy állásra való jelentkezés során. Ez 

befolyásolhatja a kísérleti alanyok véleményét. 

F. KLASSZIKUS KÍSÉRLETI ELRENDEZÉS 

1. A választott kísérleti elrendezés: A különböző klasszikus kísérleti elrendezések közül előteszt-utóteszt-

kontrollcsoport elrendezést választottuk. 

2. Hogyan mérjük a függő változót? A függő változót ebben az esetben is az első és a második időpontban 

mért attitűdök különbségeként mérjük, és azt fogjuk megfigyelni, hogy a kísérleti csoport és a 

kontrollcsoport között van-e különbség az attitűdök változásának tekintetében. 

3. A kísérlet részletes leírása: Véletlen mintavétellel válogatjuk ki a kísérletben résztvevő egyéneket (a 

kísérletben fontos azt kikötni, hogy a kísérleti személyek nem szenvedhetnek semmilyen jellegű testi 

fogyatékosságban). A kiválasztott személyeket ezután véletlenszerűen soroljuk be a kísérleti, illetve a 

kontrollcsoportba. Mindkét csoport tagjaival kitöltetünk egy kérdőívet, amely a testi fogyatékossággal élő 

emberek különböző jellegű hátrányainak észlelését méri, azaz azt, hogy egy testi fogyatékosságban nem 
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szenvedő egyén miként érzékeli, mennyire vannak hátrányos helyzetben az élet különböző területein 

(közlekedés, munkavállalás, tanulás stb.) a testi fogyatékossággal élők. A kérdőív kitöltése után egy héttel 

újra elhívjuk a kísérleti és a kontrollcsoport tagjait, majd külön teremben ültetjük le őket. A kísérleti 

csoport tagjainak levetítünk egy filmet, amelyben egy testi fogyatékossággal élő személy mutatja be a 

mindennapjait, és mesél az életéről. A film után ugyanazt a kérdőívet töltik ki a kísérleti, valamint a 

kontrollcsoport tagjait, mint a film megtekintése előtt egy héttel. 

4. A kísérleti elrendezés előnyei és hátrányai: Előnye, hogy van kontrollcsoport, amihez a kísérleti csoport 

eredményeit lehet mérni. Hátránya, hogy pusztán egyféle inger, a film hatásának vizsgálatára van mód. Ha 

például a filmmel együtt egy testi fogyatékossággal élő személy személyes jelenléte is ingerként 

szolgálna, akkor több kísérleti csoportot lehetne alkalmazni a hatások elemzése érdekében. 

5. Belső érvénytelenség forrása lehet például valamilyen kiválasztási hiba. Lehet, hogy a kísérleti csoport 

tagjai között több olyan személy is van, akinek van testi fogyatékossággal élő ismerőse vagy családtagja, 

de ezt például nem mértük fel, ezért az elemzések során ennek a változónak a hatását nem is tudjuk 

kiszűrni. 

9. 9. Kérdőíves vizsgálatok 
 

1. feladat: 

1. Nem elég a „Településtípus” szó a kérdésben, hiszen ez így még nem egy kérdés, amire a válaszadónak 

válaszolnia kell. Helyette: Mi az Ön lakóhelyének a településtípusa? A válaszkategóriák is problémásak: az 

„előváros” válaszkategória nem hivatalos településtípus. A „város” kategória magában foglalja a megyei jogú 

városokat és az elővárosokat is. Figyelembe kell továbbá venni, hogy a megyei jogú városok kategóriája a 

megyeszékhelyeken túl más, megyei jogú városi ranggal bíró településeket is tartalmaznak (például Érd, 

Dunaújváros). Kutatói döntés, hogy a megyeszékhelyen élőkre vagy a megyei jogú városokban lakók 

csoportjára vagyunk inkább kíváncsiak. Ugyancsak ki kell egészíteni a „nem tudja” és a „nem válaszol” 

kategóriákkal is a válaszalternatívákat. 

A javított kérdés: 

1. Mi az Ön lakóhelyének a településtípusa? 

        1 – főváros 

        2 – megyei jogú város 

        3 – egyéb város 

        4 – község________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

Ahogy láthatja, a „nem tudja” és a „nem válaszol” válaszkategóriákat egy vonal választja el a több 

válaszlehetőségtől. Ennek a vonalnak az a funkciója, hogy jelzi a kérdezőbiztos számára, hogy mely 

válaszokat kell felolvasnia a kérdezett számára. Azokat a válaszokat, melyek a vonal alatt találhatók, a 

kérdezőbiztos nem olvassa fel a válaszadó számára, hanem csak akkor jelöli, ha a válaszadó magától mondja 

valamelyiket. 

2. Egy kérdezési szituációban nem túl praktikus különböző bonyolultabb számítások elvégzésére kérni a 

megkérdezetteket. Nemcsak időigényes kiszámítani az egy főre jutó jövedelmet, hanem felmerülhet az 

elszámolás veszélye is. Gondoljuk inkább végig, hogy milyen információra van ahhoz szükségünk, hogy a 

későbbi elemzés során kiszámíthassuk a válaszadó háztartásában az egy főre jutó jövedelmet. 

Az egyik információ mindenképpen az, hogy a kérdezettel együtt összesen hány ember él egy háztartásban. 

Gyakori probléma lehet, hogy a kérdezettek számára nem egyértelmű, kit is kell beleszámolni a háztartásba, 
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ezért érdemes akár egy magyarázó félmondatot írni a kérdésbe: azokat számolja bele, akivel közös kasszán és 

egy fedél alatt élnek. 

A másik információ, amire szükségünk van, hogy mennyi ennek a háztartásnak a jövedelme. A kérdésben 

nem szerepel, hogy havi jövedelemre vagyunk kíváncsiak. Figyelnünk kell arra is, hogy a keresők jövedelme 

mellett a kérdezettnek a különböző pótlékokat, segélyeket, nyugdíjat is bele kell számítania a bevételekbe. A 

kérdés abban sem pontos, hogy nincs megadva a kérdésben, hogy bruttó vagy a nettó jövedelemre vagyunk-e 

kíváncsiak, és ha ezt nem tesszük egyértelművé, nem lehetünk biztosak abban, hogy melyik összeget 

számítják be a kérdezettek. 

További hiba, hogy a „nem tudja” válaszkategóriának 0 az értéke. Ez azért probléma, mert ha valakinek 0 

forint a jövedelme, akkor ugyanúgy 0 értékkel fog rendelkezni, és így a kódolás során egy kategóriába 

kerülnek azok, akik 0 forint jövedelemmel bírnak és azok, akik nem tudtak a kérdésre válaszolni. Lehetőséget 

kell továbbá adni arra, hogy megtagadja a kérdezett a választ, így szükség van egy „nem válaszol” 

kategóriára is. 

A javított kérdés tehát a következő: 

1. Önnel együtt hányan élnek egy háztartásban, azaz közös kasszán és egy fedél alatt? [HA EGYEDÜL ÉL, 

1-EST KÓDOLJ] 

        __ __fő____________________ 

        -2 – nem tudja 

        -1 – nem válaszol 

2. Kérem, hogy gondolja végig az Ön és a háztartás tagjainak a különböző rendszeres bevételeit, úgy mint 

nettó jövedelem, családi pótlék, nyugdíj, egyéb pénzbeli juttatások, és adja össze ezeket! 

Kérem, hogy mondja meg, mennyi az Önök összes havi nettó jövedelme? 

__ __ .__ __ __ .__ __ __Ft____________________ 

        -2 – nem tudja 

        -1 – nem válaszol 

Megjegyzés: ahogy láttuk, a „nem tudja” és „nem válaszol” válaszkategóriának olyan értéket kell adni, amely 

semmiképpen sem lehet érvényes, így ezért esik ki a 9-es érték, ami jelenthetné azt, hogy 9-en élnek egy 

háztartásban, illetve a második kérdésnél azt, hogy a háztartásnak 9 Ft a havi nettó jövedelme. Utóbbinál 

lehetne az érték 999.999.999 vagy ennél több számjegyből álló szám, ezt azonban már igen nehéz bekódolni 

vagy kezelni, ezért döntöttünk úgy, hogy inkább negatív értéket adunk mindkét válaszkategóriának, és 

mindkét kérdésnél ugyanazokat az értékeket használjuk, hogy egységes legyen. 

3. A kérdésben kifogásolni lehet, hogy az elutazni üdülni vagy üdülni nem biztos, hogy a válaszadó számára 

ugyanazt jelentik. Ha a kérdező arra kíváncsi, hogy kivel szokott üdülni a kérdezett, akkor erre vonatkozzon 

a kérdés. A válaszkategóriák nem zárják ki kölcsönösen egymást, vannak átfedések (például: házas- vagy 

élettárs versus család), és ráadásul a felsorolás sem teljes. A kérdés jelenlegi formájában csupán egy válasz 

adható a kérdésre. Megfontolandó, hogy a kérdést feltételes kérdéssé alakítsuk át, ahol a feltételes kérdésben 

azt tisztázzuk, hogy a kérdezett inkább egyedül vagy inkább másokkal szokott üdülni. A feltételes kérdés 

után egyenként rákérdezhetünk azokra a kategóriákra, amelyekre kíváncsiak vagyunk. Érdemes egy olyan 

válaszlehetőséget is megadni „nem vonatkozik rá” címkével, amelyet akkor jelölhetünk, ha a válaszadó, 

például, azt válaszolja, hogy nincs házas- vagy élettársa, szerelme, és ezért nem szokott vele üdülni. 

A javított kérdés: 

1. Ön inkább egyedül vagy inkább másokkal szokott üdülni? 

        1 – inkább egyedül → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        2 – inkább másokkal____________________ 
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        9 – nem tudom → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        99 – nem válaszol → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

[CSAK HA INKÁBB MÁSOKKAL] 

2. Ön általában kivel szokott üdülni? Különböző lehetőségeket sorolok fel, mondja meg, hogy szokott vagy 

nem szokott az adott személlyel együtt üdülni! [SORONKÉNT OLVASD FEL!] 

 

4. Nem tisztázott, hogy a kérdés előtt van-e szűrőkérdés arra vonatkozóan, hogy a kérdezett egyáltalán 

jelentkezett-e főiskolára, és ezen túl az sem derül ki, hogy csak arra kíváncsiak a kutatók, hogy mi motiválja 

kifejezetten a főiskolára való jelentkezésre a diákokat, és az egyetem pedig nem érdekli őket. Tegyük fel, 

hogy kimaradt egy szűrőkérdés a kérdés előtt, és a kutatók a kérdésből véletlenül kifelejtették az egyetemet 

is. Ebben az esetben a következőképpen javíthatjuk a kérdést: 

4.1 Jelentkezett-e Ön idén valamelyik egyetemre vagy főiskolára?         1 – igen         2 – nem → UGRÁS A 

4.3 KÉRDÉSRE        _________________________________         9 – nem tudja         → UGRÁS A 4.3 

KÉRDÉSRE         99- nem válaszol → UGRÁS A 4.3 KÉRDÉSRE 

[AZOKTÓL, AKIK JELENTKEZTEK] 

4.2 Milyen okok miatt szeretne továbbtanulni valamilyen felsőoktatási intézményben? 

A válaszkategóriák esetében az egyik komoly probléma, hogy a kérdés jelen formájában csupán egy okot 

választhat a kérdezett, holott joggal feltételezhetjük, hogy nem egy ok játszik szerepet a jelentkezésben. 

Mindenképpen jelölni kell tehát, hogy több választ is mondhat a kérdezett. A másik probléma a 

válaszkategóriákban rejlik: az 1. és a 2. válaszkategória nagyon hasonló, érdemesebb megtartani az elsőt. A 

4. válaszkategória magában hordoz egyfajta negatív, nyerészkedő véleményt, nem szerencsés ilyen negatív 

tartalmú válaszlehetőségeket felkínálni a megkérdezettnek. Az 5. válaszkategóriában a szülők véleményének 

hatása szintén negatív színben tűnik fel, érdemes rajta finomítani.   

Hiányoznak ugyanakkor fontos válaszalternatívák, például az az indok, miszerint egy diploma többet ér a 

munkaerőpiacon, mint az érettségi, vagy hogy a kérdezett baráti társaságából is többen járnak a 

felsőoktatásba. Az ezekkel való kipótlás mellett mindenképpen szükség van az „egyéb” kategóriára is. 

Hiányzik továbbá a nem válaszol kategória. A kérdés teljes javítása tehát a következő: 

4.1 Jelentkezett-e Ön idén valamelyik egyetemre vagy főiskolára? 

        1 – igen         2 – nem → UGRÁS A 4.3 

KÉRDÉSRE        _________________________________         9 – nem tudja         → UGRÁS A 4.3 

KÉRDÉSRE         99- nem válaszol → UGRÁS A 4.3 KÉRDÉSRE 

[AZOKTÓL, AKIK JELENTKEZTEK, TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES] 
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4.2 Milyen okok miatt szeretne továbbtanulni valamilyen felsőoktatási intézményben?         1 – mert 

szerettem volna még tanulni         2 – még nem szerettem volna munkát vállalni         3 – egy diplomával 

nagyobb eséllyel lépek majd be a munkaerőpiacra, mint egy érettségivel         4 – a barátaim nagy része is 

jelentkezett         5 – a barátaim nagy része is már jár valamilyen felsőoktatási intézménybe         6 – a 

szüleim elvárásai miatt         7 – egyéb, 

éspedig:……………………………….        _________________________________        9 – nem 

tudja         99 – nem válaszol 

5. A kérdés sugalmazó, körülményes és pontatlan. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kérdezett volt-e szavazni 

a legutóbbi választáson, akkor ezt kell tőle megkérdezni. Fontos pontosítani, hogy milyen választásra 

gondolunk (önkormányzati, parlamenti, európai parlamenti választás). Érdemes a választás évszámával is 

segíteni a kérdezettet. A válaszalternatívákat is át kell alakítani egyszerű igen/nem válaszokká, továbbá 

gondolni kell azokra a válaszadókra, akik a legutóbbi választás során még nem voltak választókorúak, és 

ezért nem tudtak szavazni. 

További hiba, hogy hiányzik a „nem tudja” és a „nem válaszol” válaszkategória. 

A kérdés javítása: 

5. Mint arra bizonyára emlékszik, 2010 tavaszán parlamenti választásokat tartottak Magyarországon. Ön 

szavazott-e akkor? 

        1 – igen 

        2 – nem        _________________________________ 

        3 – nem volt még választókorú 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

6. A kérdés célja az lenne, hogy felmérje: a kérdezett vajon támogatja vagy ellenzi egy minél hamarabbi 

olimpia megrendezését. Azzal, hogy a kérdésbe a kutatók beleszőtték a köztársasági elnököt, mint olyan 

tekintéllyel rendelkező személyt, aki támogatja az olimpia megrendezését, feltehetően nagyobb arányban 

kapnak majd támogató választ, mint ellenzőt. A kérdés tehát sugalmazó. 

További probléma, hogy hiányzik a „nem tudja”,illetve a „nem válaszol” kategória. További megfontolandó 

kérdés, hogy nem lenne-e érdemes valamilyen skálán kérdezni az olimpia megrendezésével kapcsolatos 

attitűdjét. Ez erősen függ a kutatás céljától. 

Javítás: 

6. Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy az országnak minél hamarabb olimpiát kellene 

rendeznie? 

            1 – inkább egyetért 

            2 – inkább nem ért egyet        _________________________________ 

            9 – nem tudja        

            99 – nem válaszol 

7. A kérdésben egyszerre vonatkozik a külföldön és a Magyarországon zajló eseményekről való 

információszerzésre, így ebben az értelemben duplacsövűnek tekinthetjük. Figyelembe kell azonban venni, 

hogy az emberek általában ugyanazokat az eszközöket és hasonló intenzitással használják a világról és az 

országban zajló eseményekről való információszerzésben. Másik hiba, hogy a kérdés jelenlegi formájában 

mindössze egyetlen válasz adható a kérdésre, hiszen semmi sem jelöli, hogy több válasz is lehetséges volna. 

A válaszalternatívák közül az „újságok” válasz nem pontos, hiszen a hetilapok is újságnak tekinthetőek, így 

ezt napilapra kell kijavítani. A lehetséges válaszok felsorolása sem teljes, hiányzik például a rádió, de 

emellett információforrásnak számíthatnak ismerősök, barátok, családtagok is (őket egy csoportban is 

említhetjük, hiszen itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy személyes kapcsolatai révén szokott-e informálódni), 
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valamint lehetőséget kell adnunk olyan információforrás megadására, amire kutatóként nem is gondoltunk. 

Ezt egy „egyéb, éspedig” kategória beiktatásával orvosolhatjuk. Ugyancsak hiba, hogy hiányzik a „nem 

tudja” és a „nem válaszol” opció. 

Javítás: 

7. Honnan szerez tudomást a különböző közéleti eseményekről? Most különböző lehetőségeket sorolok fel. 

Kérem, mondja meg, hogy szokott-e tájékozódni a televízióból! És napilapokból? És...? [SORONKÉNT 

OLVASD FEL!] 

 

8. A legelső kérdésben annyi pontosítást lehet tenni, hogy csak saját vagy nevelt gyermek száma iránt is 

érdeklődik a kutató. A második kérdés pedig nagyon számonkérő és durva stílusú. Egy ilyen kérdést jobb 

nem feltenni egy kérdőívben, vagy általánosságban megkérdezni az összes megkérdezettől, hogy vajon akik 

nem vállalnak gyermeket, azok milyen okok miatt teszik ezt. (Természetesen itt azt is figyelembe kell venni, 

hogy nem mindegy, hogy egy 18 éves vagy egy 35 éves gyermektelen emberről beszélünk, továbbá hogy a 

lakosság eltérő módon ítéli meg a nők és a férfiak gyermektelenségét, így ezt is érdemes kontrollálni, ha így 

szeretnénk megoldani a javítást.) 

Javítás: 

8.1 Önnek hány saját vagy nevelt gyermeke van? 

__ __ fő _____________________ 

98 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

8.2 Különböző okai lehetnek annak, hogy nők és férfiak miért nem vállalnak gyermeket. Most különböző 

lehetséges okokat sorolok fel, és arra kérem, hogy mondja meg, mennyire tartja valószínűnek, hogy a 

gyermektelen nők az adott ok miatt nem vállalnak gyermeket.  Egy 1-től 5-ig terjedő skálán kell válaszolnia, 

ahol az 1-es érték azt jelenti, hogy egyáltalán nem tartja valószínűnek, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon 

valószínűnek tartja az adott okot. Mennyire tartja valószínűnek, hogy egy gyermektelen nő azért nem vállal 

gyermeket, mert a karrierjére szeretne koncentrálni? És mennyire tartja valószínűnek, hogy azért, mert…? 
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8.3. Most arra kérem, hogy gondoljon a gyermektelen férfiakra! Ugyanezeket az okokat sorolom fel, és az 

előzőekhez hasonlóan arra kérem, hogy ismét egy 1-től 5-ig terjedő skálán mondja el, mennyire tartja 

valószínűnek, hogy egy gyermektelen férfi azért nem vállal gyermeket, mert… 

 

9. Ezzel a kérdéssel az a probléma, hogy nem egyértelmű: a kérdőív készítője arra kíváncsi, hogy a felsorolt 

helyek közül hol szokta a leggyakrabban használni a kérdezett (ebben az esetben csak egy választ lehet 

választani), vagy az érdekli, hogy a felsorolt helyek közül melyeken szokott egyáltalán internetezni a 

válaszadó (ebben az esetben pedig több választ is mondhat a kérdezett). További probléma, hogy a kérdezett 

ezeken a helyeken kívül máshol is internetezhet, ezért mindenképpen ki kell pótolni legalább néhány új és 

egy „egyéb” válaszlehetőséggel a válaszok sorát. 

9. Az alábbi helyek közül hol szokta leggyakrabban használni az internetet? 

1 – otthon        

2 – munkahelyen 

3 – iskolában 

4 – könyvtárban 

5 – internetkávézóban 

6 – egyéb helyen, éspedig: ……………………. _________________________________ 

9 – nem tudja 

99 – nem válaszol 
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10. A kérdés meghatározott gyakoriságú (legalább hetente) kapcsolattartásra kérdez rá. Ez önmagában nem 

hiba, hiszen érdekelheti pusztán ez a kutatót. Érdemes azonban megfontolni, hogy általánosságban vett 

gyakoriságra kérdezzünk rá, azaz azt a kérdést tegyük fel, miszerint milyen gyakran szokott e-mailen 

kapcsolatba lépni a felsorolt személyekkel. A válaszlehetőségek pedig egzakt, egyértelmű időtartamokat 

fednének le, köztük a „hetente” válasszal. 

A kérdéssel kapcsolatban másik probléma, hogy jelenlegi formájában egy válasz adható, mindenképpen 

jeleznie kellene a kutatónak a kérdezőbiztos számára, hogy több választ is jelölhet. 

A harmadik probléma a válaszalternatívákkal van. Az ismerős fogalma túl tág, a kutató nem tudja 

kontrollálni azt, hogy a kérdezett „ismerős” fogalma alatt kiket is ért. Egy fokkal már pontosabb az, ha a 

„barát” fogalmát használná a kutató, de ahogy a különböző módszertani szakirodalmakból tudjuk, ez a 

fogalom is elég problematikus. Valamivel azonban szűkebb és közelebbi fogalom az egyszerű ismerősnél, 

így indokoltabb a használata. Az internetes ismerős fogalma szintén problematikus, érdemes valahogyan 

jelezni, hogy a kutató itt olyan személyekre gondol, akit a kérdezett az internet segítségével ismert meg, és 

személyesen még sosem találkoztak. Mind a barát, mind az internetes ismerős esetében reális 

válaszlehetőség, hogy a kérdezettnek egyáltalán nincs barátja vagy internetes ismerőse. Ezért lehetőség 

szerint ilyen válaszalternatívát is biztosítani kell a kérdezettnek. 

További formai hiba, hogy a „nem tudja” és a „nem válaszol” válaszok nem kerültek vonal alá. 

A kérdés javításánál célravezető külön kérdés formájában feltenni a három alkérdést. 

10.1 Ön milyen gyakran szokott e-mailen keresztül kapcsolatba lépni a barátaival? 

        1 – minden nap 

        2 – hetente többször 

        3 – hetente 

        4 – havonta többször 

        5 – havonta 

        6 – évente néhányszor 

        7 – ennél ritkábban 

        8 – soha 

        9 – nincs barátja        _________________________________ 

        98- nem tudja 

        99 – nem válaszol 

10.2 Ön milyen gyakran szokott e-mailen keresztül kapcsolatba lépni az internetes barátaival (olyan 

személlyel, akit az interneten keresztül ismert meg, de személyesen nem találkoztak)? 

        1 – minden nap 

        2 – hetente többször 

        3 – hetente 

        4 – havonta többször 

        5 – havonta 

        6 – évente néhányszor 

        7 – ennél ritkábban 
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        8 – soha 

        9 – nincs internetes barátja        _________________________________ 

        98- nem tudja 

        99 – nem válaszol 

10.3 Ön milyen gyakran szokott e-mailen keresztül kapcsolatba lépni különböző hivatalokkal? 

        1 – minden nap 

        2 – hetente többször 

        3 – hetente 

        4 – havonta többször 

        5 – havonta 

        6 – évente néhányszor 

        7 – ennél ritkábban 

        8 – soha        _________________________________ 

        98- nem tudja 

        99 – nem válaszol 

11. A kérdés fő problémája, hogy nem biztos, hogy minden kérdezett érti, hogy mit jelent interneten 

bankolni. Érdemes a kérdésben is pontosítani ezt a kifejezést, továbbá zárójelben néhány példával 

szemléltetni, hogy mit is jelent ez. A második probléma a kérdéssel az, hogy az egzakt válaszalternatívák 

között egy szubjektív, többféle tartalommal is megtölthetőt is találunk („ritkán”). Harmadik problémaként 

említhetjük a vonal hiányát a „nem tudja” és a „nem válaszol” kategóriák felett. 

A kérdés javítása: 

11. Milyen gyakran szokott online banki alkalmazásokat használni? (például: interneten keresztül átutalni, 

csekket befizetni, számlát kiegyenlíteni) 

1 – soha 

2 – ritkábban, mint havonta 

3 – havonta 

4 – hetente 

5 – hetente többször 

6 – naponta 

7 – naponta többször _________________________________ 

98 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

12. A kérdés problémája, hogy jelenlegi formájában a válaszadó csupán egy indokot választhat, ezért 

mindenképpen jelezni kell, hogy több válasz is lehetséges. A másik probléma, hogy a második 

válaszalternatívában egyszerre két indok található, ezeket külön kell venni. 

Javítás: 
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13. Kérem, mondja meg, hogy milyen okból fizetett elő az újságra? 

[TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES]        

1 – mindenképpen megkapom az összes lapszámot 

2 – árengedményt kapok a lapszámok árából 

3 – előfizetőként ajándékot kapok 

4 – kényelmes, hogy nem kell érte elmenni az újságoshoz 

5 – egyéb indok, éspedig:.......................... _________________________________ 

9 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

13. A kérdés duplacsövű, mert egyszerre kérdez rá az internet-szolgáltatás sebességével és árával való 

elégedettségre. A másik probléma a válaszkategóriákkal van, nem teljesen egyértelmű például, hogy mit is 

jelenthet az, amikor valaki kicsit elégedett valamivel. Éppen ezért érdemes a válaszadó számára is ismerős, 

például 1-től 5-ig terjedő skálán kérdezni az elégedettségét. 

Javítás: 

13.1 Mennyire elégedett az internet-szolgáltatás sebességével? Kérem 1-től 5-ig tartó skálán válaszoljon, ahol 

az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon elégedett!        

1 – nagyon elégedetlen 

2 – elégedetlen        

3 – elégedett is meg nem is 

4 – elégedett 

5 – nagyon elégedett _________________________________ 

9 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

13.2 Mennyire elégedett az internet-szolgáltatás árával? Kérem ismét 1-től 5-ig tartó skálán válaszoljon, ahol 

az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon elégedett!        

1 – nagyon elégedetlen 

2 – elégedetlen        

3 – elégedett is meg nem is 

4 – elégedett 

5 – nagyon elégedett _________________________________ 

9 – nem tudja 

99 – nem válaszol 

14. A kérdés egyik hibája, hogy tagadó állítást tartalmaz, és ezzel kapcsolatban kell kifejtenie a 

kérdezettnek a véleményét. A tagadó kérdéseket úgy tudjuk átjavítani, hogy állítássá alakítjuk, azaz jelen 

esetben a következő módon: Sok feszültséggel, idegeskedéssel jár. 
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A válaszalternatívák számát is célszerű növelni, és érdemes egy Likert-skálán kérdezni a válaszadó 

véleményét. 

Pótolni kell továbbá a hiányzó „nem válaszol” kategóriát. 

A kérdés javítása: 

14. Egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire tartja jellemzőnek a munkájára a következő állítást: Sok 

feszültséggel, idegeskedéssel jár. Osztályozzon úgy, ahogy az iskolában szokás: az 1-es érték azt jelenti, 

hogy egyáltalán nem jellemző, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon jellemző! 

        1 – egyáltalán nem jellemző 

        2 – inkább nem jellemző 

        3 – jellemző is meg nem is 

        4 – inkább jellemző 

        5 – nagyon jellemző        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol        
 

2. feladat: 

A. 1. Tagja-e Ön valamilyen szervezetnek? 

        1 – igen                

        2 – nem → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE        _________________________________ 

        9 – nem tudja → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        99 – nem válaszol → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

[HA TAG] 

2. Ön az alábbiak közül mely szervezetnek a tagja? [SORONKÉNT OLVASD ÉS JELÖLD!] 
 

 
1-tag 2-nem tag 9-NT 99-NV 

1. környezetvédelmi 

egyesület 
1 2 9 99 

2. jótékonysági 

egyesület 
1 2 9 99 

3. zenei szervezet 1 2 9 99 

4. oktatási szervezet 1 2 9 99 

5. egyházi szervezet 1 2 9 99 

6. egyéb szervezet, 

éspedig: ………. 
1 2 9 99 

B. 1. Dolgozik-e, azaz végez-e rendszeres jövedelemszerző tevékenységet? 
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        1 – igen                        

        2 – nem → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE        _________________________________ 

        9 – nem tudja → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        99 – nem válaszol → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

[CSAK HA DOLGOZIK] 

2. Ön egy átlagos héten hány órát tölt munkával? 

        __ __ __ óra        _________________________________ 

        998- nem tudja 

        999 – nem válaszol 

C. 1. Kipróbálta-e már életében a marihuánát (füves cigarettát)?        

        1 – igen 

        2 – nem→ UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE        _________________________________ 

        9 – nem tudja → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        99 – nem válaszol → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

[CSAK HA KIPRÓBÁLTA] 

2. Körülbelül hány éves korában próbálta ki?        

        __ __ éves korában        _________________________________ 

        98 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

Megj.: Ha a kérdezett nem tudja megmondani, hogy körülbelül hány éves korában próbálta ki, akkor érdemes 

lehet ezen válaszadók számára egy olyan kérdést feltenni, amiben előre meghatározott életkori kategóriák 

közül kell választani. Ilyenkor azokat a válaszadókat, akik pontosan meg tudták mondani, vagy nem 

válaszoltak a kérdésre, ugratjuk. Utóbbi válaszadók esetében kutatói döntés, hogy megpróbáljuk-e még 

egyszer megkérdezni őket a hozzávetőleges életkorról. A második feltételes kérdés tehát a következőképpen 

nézhet ki: 

3. Arra kérem, hogy a következő életkori kategóriák segítségével mondja meg, körülbelül hány éves korában 

próbálta ki a marihuánát? 

        1 – 14 éves kor alatt 

        2 – 14-18 éves kor között 

        3 – 18-22 éves kor között 

        4 – 22-26 éves kor között 

        5 – 26 éves kor felett        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

D. 1. Ön tervezi-e, hogy 3 éven belül külföldön vállaljon munkát? 
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        1 – igen 

        2 – nem → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE        _________________________________ 

        9 – nem tudja → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        99 – nem válaszol → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

[CSAK HA TERVEZI] 

2. Körülbelül mennyi időt töltene külföldön munkavállalás céljából? 

        1 – 6 hónapnál kevesebb időt 

        2 – 6-12 hónapot 

        3 – 1 évnél hosszabb időt        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

E. (Megj.: a kérdést csak azoktól kérdezzük, akik jártak középiskolába.) 

1. Ön tartja-e a kapcsolatot a középiskolai osztálytársaival?        

        1 – igen        

        2 – nem → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE        _________________________________ 

        9 – nem tudja → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

        99-nem válaszol → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE 

[CSAK HA TARTJA] 

2. A középiskolai osztálytársainak körülbelül mekkora hányadával tartja a kapcsolatot? Kérem, hogy a 

következő lehetőségek közül válasszon! 

        1 – csak 1-2 emberrel        

        2 – az osztály felénél kevesebbel 

        3 – körülbelül az osztály felével 

        4 – az osztály felénél többel 

        5 – mindenkivel        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 
 

3. feladat: 

A feladat gyakorlati jellegű, így ehhez megoldást nem közlünk. 
 

4. feladat: 

Sorszám: ___ ___ 
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A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 

A kutatás során az ELTE Lágymányosi kampuszára járó diákok véleményét térképezzük fel az egyetemen 

található szolgáltatások, továbbá más, az egyetemisták életében fontosnak számító témák tekintetében. 

Először az egyetem területén található, illetve az egyetemhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokkal 

kapcsolatos véleményedre vagyok kíváncsi. 

1. Az egyetem területén több büfé is üzemel. Kérlek, hogy az 1. számú kártyalap segítségével válaszolj 

arra, hogy milyen gyakran szoktál vásárolni az északi tömb földszinti büféjében? És a…? 

 

 

2. Ezek közül a büfék közül hol szoktál a leggyakrabban vásárolni? 

        1 – az északi tömb földszinti büféjében 

        2 – az északi tömb első emeleti büféjében 

        3 – a déli tömb földszinti büféjében        

        4 – más egyetemi büfében        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

3. Mennyire vagy megelégedve ennek a büfének a kínálatával? Osztályozd úgy, ahogy az iskolában 

szokás: 1-est adj, ha egyáltalán nem vagy megelégedve, 5-öst, ha nagyon elégedett vagy, természetesen a 

köztes értékeket is használhatod! 

        1 – egyáltalán nem elégedett 

        2 – inkább nem elégedett        

        3 – elégedett is meg nem is → UGRÁS AZ 5. KÉRDÉSRE 

        4 – inkább elégedett → UGRÁS AZ 5. KÉRDÉSRE 

        5 – nagyon elégedett → UGRÁS AZ 5. KÉRDÉSRE        _________________________________ 

        9 - nem tudja → UGRÁS AZ 5. KÉRDÉSRE        
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        99 – nem válaszol → UGRÁS AZ 5. KÉRDÉSRE 

[HA AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE 1-EST VAGY 2-EST VÁLASZOL. RÖGZÍTSD A PONTOS VÁLASZT!] 

4. Mi az, amit változtatnál a büfé kínálatában? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

A büfék után egy másik témára térnénk át. 

5. Egyesek azt szeretnék, ha az egyetem épülete vasárnap is nyitva lenne a hallgatók számára, míg mások 

szerint ez nem feltétlenül szükséges. Te inkább melyik csoportba tartozol? 

        1 – azok közé, akik szeretnék, hogy vasárnap is nyitva legyen 

        2 – azok, közé, akik szerint nem feltétlenül szükséges, hogy vasárnap is nyitva 

legyen        _________________________________ 

        9 – nem tudja        

        99 – nem válaszol 

Most ismét egy másik témára szeretnék áttérni. 

6. Az elmúlt években többször felmerült, hogy a hallgatóknak, függetlenül attól, hogy államilag 

finanszírozott vagy költségtérítéses helyre vették-e fel, hallgatói hozzájárulást kellene fizetniük, amellyel a 

felsőoktatási intézmények az oktatási tevékenységük során felmerülő költségek egy részét finanszíroznák. 

Te egy hónapban hány forintot lennél hajlandó ilyen célból az egyetem számára befizetni? 

[HA EGYÁLTALÁN NEM LENNE HAJLANDÓ FIZETNI, AKKOR RÖGZÍTS NULLÁT!] 

        __ __ __ .__ __ __ Ft        _________________________________ 

        888888 – nem tudja 

        999999 – nem válaszol 

7. A felsőoktatásban tanuló diákok eltérő módon vélekednek arról, hogy a diplomával a kezükben milyen 

esélyük lesz a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Te hogyan látod, mennyire lesz nehéz vagy könnyű munkát 

találnod a végzésed után a munkaerőpiacon? Egy 1-től 5-ig terjedő skálán válaszolj, ahol az 1-es azt 

jelenti, hogy nagyon könnyű lesz, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon nehéz lesz. 

        1 – nagyon könnyű lesz 

        2 

        3        

        4 

        5 – nagyon nehéz lesz        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

A következőkben arról szeretnélek kérdezni, hogy milyen felsőoktatási képzésben vagy képzésekben 

veszel részt itt az ELTE-n. 

8. Összesen hány szakon tanulsz az ELTE-n? Kérlek, hogy azt is számold bele, amelyiken jelenleg 

valamilyen oknál fogva nem aktív a hallgatói státuszod! 
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        ___ szak        _________________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

9. Most arra kérlek, hogy vegyük végig ezt vagy ezeket az ELTE-s szakokat egymás után! Ha több szakra 

is jársz, először gondolj arra, amelyiket először kezdted meg! 

[HALADJ VÉGIG EGY SORBAN, A KÓDOK ALAPJÁN ÍRD BE AZ ÉRTÉKET!] 
 

 
Melyik kar 

képzéséhez 

tartozik? 

1-Állam- és 

Jogtudományi Kar 2-

Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Kar 3 – 

Bölcsészettudományi 

Kar 4-Informatikai 

Kar 5-Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar 6-

Tanító- és Óvóképző 

Kar 7-

Társadalomtudomán

yi Kar 8-

Természettudományi 

Kar 

________________ 

9-NT 99-NV 

Mi a szak 

pontos 

megnevezése? 

NYITOTT 

KÉRDÉS, 

PONTOSAN 

ÍRD LE A 

VÁLASZT! 

Milyen képzési 

szinten zajlik? 

1-alapképzés 

(BA) 2- 

mesterképzés 

(MA) 3- doktori 

(PhD) 

____________ 

9-NT 99-NV 

Nappali, 

levelező vagy 

esti képzés? 

1-nappali 2-

levelező 3-esti 

____________ 

9-NT 99-NV 

Melyik évben 

kezdted el ezt 

a 

szakot?______

_____ 

8888- NT 9999 

- NV 

Jelenleg aktív 

ezen a szakon a 

hallgatói 

státuszod? 

1-igen 2-nem 

____________ 

9-NT 99-NV 

1. 
    

_ _ _ _ 
 

2. 
    

_ _ _ _ 
 

3. 
    

_ _ _ _ 
 

4. 
    

_ _ _ _ 
 

5. 
    

_ _ _ _ 
 

[ELLENŐRIZD, HOGY ANNYI SZAKRÓL EMLÍTSEN ITT, AHÁNYAT AZ 1. KÉRDÉSBEN 

MEGJELÖLT!] 

[NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD!] 

10. A kérdezett neme 

        1 – férfi        

        2 – nő 

11. Melyik évben születtél? 

        __ __ __ __        ___________________________ 

        8888 – nem tudja 
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        9999 – nem válaszol 

12. Lakóhelyed típusa (lakóhely alatt arra a településre gondolj, ahol a hét legnagyobb részét töltöd): 

        1 – község 

        2 – város 

        3 – megyeszékhely 

        4 –Budapest        ___________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

13. A 2. számú kártyalapon szereplő kategóriák közül melyik jellemző rád a leginkább arra vonatkozóan, 

hogy a hét legnagyobb részében hol élsz? 

        1 – saját tulajdonú lakásban 

        2 – családtag saját tulajdonú lakásában 

        3 – albérletben        

        4 – kollégiumban → UGRÁS A 15. KÉRDÉSRE 

        5 – egyéb helyen, éspedig:……………………… → UGRÁS A 15. 

KÉRDÉSRE        ___________________________ 

        9 – nem tudja → UGRÁS A 15. KÉRDÉSRE 

        99 – nem válaszol → UGRÁS A 15. KÉRDÉSRE 

[CSAK HA AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE 1-ES, 2-ES VAGY 3-AS A VÁLASZA] 

14. Hány emberrel élsz együtt? 

[HA EGYEDÜL ÉL, ÍRJ 0-T!] 

        ___ ___ fő        ___________________________ 

        98 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

15. Most különböző lehetséges jövedelemforrásokat sorolok fel. Arra kérlek, hogy válaszd ki, hogy ezek 

közül honnan számíthatsz egy átlagos hónapban bevételre vagy jövedelemre! 

 

16. Mindent egybevetve egy hónapban körülbelül hány Ft-ból gazdálkodsz? 
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        __ __ __. __ __ __ Ft 

        ____________________

_______ 

        888888 – nem tudja 

        999999 – nem válaszol 

 

[CSAK HA A 16. KÉRDÉSRE NEM TUDJA VAGY NEM VÁLASZOL] 

17. Az alábbi kategóriák közül kérlek, hogy válaszd ki, hogy körülbelül hány Ft-ból gazdálkodsz egy 

hónapban! 

        1 – 40 ezer Ft alatt 

        2 – 40-50 ezer Ft 

        3 – 50-70 ezer Ft 

        4 – 70-100 ezer Ft 

        5 – 100-130 ezer 

        6 – 130 ezer Ft-nál több        ___________________________ 

        9 – nem tudja 

        99 – nem válaszol 

Köszönjük szépen, hogy a válaszaiddal segítetted a kutatást! További szép napot kívánok! 
 

5. feladat: 

a. A kérdőív ebben az esetben inkább nem alkalmas módszer, mert azzal csupán felszínes információkhoz 

juthatunk. Egy anonim kérdőívvel legfeljebb arra kaphatunk választ, hogy előfordul-e agresszív viselkedés az 

adott iskola diákjai között a megkérdezett diákok szerint, és hogy milyen gyakorisággal. Azt, hogy egy 

konfliktusnak milyen okai lehetnek, mélyebbre ásó kutatási eszközökkel, például interjúval lehetne kutatni. 

b. A kérdőíves kutatás megfelelő módszer, hiszen a kutatási kérdéseket kérdőívkérdések formájában könnyű 

megfogalmazni, és a kutatók könnyen hozzáférhető információkra kíváncsiak. 

c. A kutatási kérdés megvizsgálásához megfelelő módszer a kérdőív, hiszen mind a továbbtanulási szándék, 

mind a kérdezettek családi háttere kérdőívkérdések formájában könnyen operacionalizálható fogalmak. 

d. Ehhez a kutatáshoz nem alkalmas a kérdőíves módszer. A téma nem kutatható standardizált kérdőívvel, 

ehhez a személyes interjúk módszere lenne a legmegfelelőbb. A téma nagyon személyes, bizalmas, ennek 

feltérképezésére egy személytelen, felületes információkat tudakoló kérdőív nem alkalmas. 

e. Ehhez a kutatáshoz teljesen alkalmas a kérdőíves módszer, hiszen a kutatás pusztán az elégedettségre 

kíváncsi, és nem kíván mélyebb, személyesebb témák feltárására vállalkozni. 

10. 10. Terepkutatások 
 

1. feladat: 

Megfigyelhető a biciklis neme, kora, öltözete (például speciális kerékpáros-szerelést hord-e vagy sem), egyedül 

van-e vagy esetleg visz valakit, fel van-e szerelve gyerekülés vagy sem. 
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A hipotézisekben három változó szerepel: az egyik a megfigyelt kerékpáros neme, a másik a becsült kora, a 

harmadik pedig a különböző biztonságtechnikai eszközök használata. A nem megfigyelésével lehet a legkisebb 

problémánk. A kor becslése már problémásabb lehet, itt két módszert is javaslunk. 

Az egyik lehetőség, hogy minden kerékpáros esetében ránézésre becsüljünk egy életkort, majd utólag a 

becsléseink alapján csoportosítsuk a megfigyelteket négy korcsoportba. A fiatalok közé sorolhatjuk a 25 év 

alattiakat, fiatal felnőttek a 25-39 év közöttiek, középkorúak a 40-55 év közöttiek, az 55 év felettiek pedig 

alkothatják a legidősebb korcsoportot. 

Másik lehetőség, hogy már eleve kategóriákba rögzítjük őket, így ránézésre soroljuk be valamelyik életkori 

kategóriába a kerékpárost. 

A harmadik változó, amit a hipotéziseink teszteléséhez meg kell figyelnünk, az a különböző biztonsági 

eszközök használata. Kutatói és konceptualizálási kérdés, hogy milyen eszközöket sorolunk ide, például: 

bukósisak, láthatósági mellény, egyéb fényvisszaverő, villogó, lámpa, csengő. 

Mivel a megfigyelt alanyaink mozognak, ezért a két leglátványosabb eszköz, a bukósisak és a láthatósági 

mellény használatát figyeltük meg. 

Lehetséges megfigyelési eredmények (összegezve), példa (1. hipotézis vizsgálata): 
 

 
Női biciklisek Férfi biciklisek 

Csak bukósisakot használt 45 (47,4%) 60 (50,0%) 

Csak láthatósági mellényt használt 5 (5,3%) 15 (12,5%) 

Mindkettőt használta 25 (26,3%) 18 (15,0%) 

Egyiket sem használta 20 (21,1%) 27 (22,5%) 

Összes megfigyelt 95 (100,0%) 120 (100,0%) 

A táblázatból jól látszik, hogy a férfiak és a nők csoportján belül körülbelül azonos azoknak az aránya, akik csak 

bukósisakot használtak. A férfiak csoportján belül viszont magasabb azoknak az aránya, akik csak láthatósági 

mellényt használtak, mint a nőkön belül. Úgy tűnik, hogy a nők esetében magasabb azoknak az aránya, akik 

bukósisakot és mellényt egyszerre viseltek. Elmondható, hogy a megfigyelt férfi és női biciklisek között 

körülbelül azonos, valamivel több, mint 20 százalék azoknak az aránya, akik egyik biztonsági eszközt sem 

használták. 
 

2. feladat: 

Milyen tulajdonságokat lehet megfigyelni a biciklistáknál? 

Megfigyelhető a biciklis neme, kora, öltözete (például speciális kerékpáros-szerelést hord-e vagy sem), egyedül 

van-e vagy esetleg visz valakit, fel van-e szerelve gyerekülés vagy sem. Az előző feladat alapján tudjuk, hogy az 

is megfigyelhető, hogy használ-e a biciklis biztonságtechnikai eszközöket (például bukósisak, láthatósági 

mellény, egyéb fényvisszaverő). 

A kapott eredményeket befolyásolhatja a napszak: reggel a munkába vagy iskolába sietvén nagyobb 

valószínűséggel hajlanak az emberek a szabályok áthágására. Szintén befolyásolhatja a megfigyeléseket a 

helyszín: feltételezhetjük, hogy egy többsávos, igen forgalmas kereszteződésben kisebb valószínűséggel 

hajtanak át a piroson a biciklisek, mint egy kisebb, kevésbé forgalmas kereszteződésben. 
 

3. feladat: 
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A vizsgált autósnak megfigyelhető a neme, az életkora, az, hogy egyedül utazik-e vagy mással, hogy be van-e 

kötve a biztonsági öve, továbbá hogy mobiltelefonál-e vagy sem. További megfigyelési szempont lehet az autó 

márkája. 

Hipotézisek: 

A nők nagyobb valószínűséggel engedik át a zebrán a gyalogost, mint a férfiak. 

A középkorúak és az idősebbek nagyobb valószínűséggel engedik át a gyalogost, mint a fiatalabbak. 

Azok, akik követik a szabályokat (például be van kötve a biztonsági övük és/vagy nem telefonálnak vezetés 

közben) nagyobb valószínűséggel engedik át a gyalogosokat azokhoz képest, akik a vezetés közben valamilyen 

szabálytalanságot követnek el (például nincsenek bekövetve vagy épp telefonálnak). 

Lehetséges megfigyelési eredmények (összegezve), példa: 
 

 
Női vezető Férfi vezető 

Átengedte 32 (53%) 30 (55%) 

Nem engedte át 28 (47%) 25 (45%) 

összesen 60 (100%) 55 (100%) 

Míg a megfigyelés időtartama alatt a megfigyelési pont előtt elhaladó női vezetők 53%-a engedte át a gyalogost 

a zebrán, addig a férfi sofőrök esetében ez az arány 55% volt. Nagyon közel esik egymáshoz a két arány, így azt 

mondhatjuk, hogy a vizsgált időszakban a férfi és női vezetők hasonló mértékben előzékenynek tűntek. Így az 

erre vonatkozó hipotézisünket elvetjük. 
 

4. feladat: 

A látogatók közé azokat a személyeket soroljuk, akik belépnek a gyorsétterem területére. A látogatókat 

különféle csoportokba sorolhatjuk aszerint, hogy mi a látogatásuk célja. Van, aki csak a mellékhelyiséget akarja 

használni, van, aki vásárol és fogyaszt is, van aki csak fogyaszt, de nem vásárol, van, aki csak vásárol, van, aki 

csak valaki kísér és nem is fogyaszt, nem is vásárol. 

Ebben a sokféleségben célszerű a megfigyelési szempontok közé egy olyan kategóriát illeszteni, amely rögzíti, 

hogy a megfigyelt személy melyik fenti csoportba tartozik. 

Hipotézisek: 

1. A látogatók között több lesz a férfi, mint a nő. 

2. A látogatók között magasabb lesz a 25 évnél fiatalabbak aránya, mint a 25-39 éves kor közöttieké, vagy a 40 

évesnél idősebbeké. 

3. A különböző napszakok közül reggel lesz a legmagasabb azoknak az aránya, akik elvitelre vásárolnak, míg 

délután és este ennél alacsonyabb. 

A hipotézisek alapján megfigyelendő tulajdonságok: életkor (3 kategóriába csoportosítva), a látogató neme, a 

látogató vásárol-e/fogyaszt-e, továbbá elvitelre vagy helyben fogyasztásra kéri-e az ételt. Fontos rögzíteni 

továbbá, hogy milyen napszakban zajlott a megfigyelés. 

Tekintve, hogy egyszerre több kasszánál is folyik a kiszolgálás, ezért úgy döntöttünk, hogy minden ötödik 

betérő személyt figyeljük meg, és követjük a kasszáig. 

Nagyon fontos, hogy milyen napon és milyen napszakban végezzük a megfigyelést, hiszen egy péntek vagy 

szombat este látogatói eltérőek lehetnek egy hétköznap esti közönségtől. A napszak maga is számít, egy reggeli 
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közönség szintén eltérő lehet egy koradélutánitól, amikor az iskola után több diák is beülhet valamit fogyasztani, 

beszélgetni a barátaival. 

Lehetséges megfigyelési eredmények (összegezve), példa: 
 

 
Nő Férfi 

Látogatók 348 fő (100%) 153 (44,0%) 195 (56,0%) 

A látogatók 56%-a férfi volt, 44%-a nő, így az első hipotézisünk bebizonyosodott. 

11. 11. Beavatkozásmentes vizsgálatok 
 

1. feladat: 

1. A kutatás elemzési egysége az újságcikk. 

2. A megfogalmazott hipotézisek a következők: 

1. Azt várjuk, hogy a Blikkből származó újságcikkben lesz a legtöbb személyesebb információ az áldozatról 

és az elkövetőről megosztva. 

2. Ugyancsak a bulvárlaptól várjuk, hogy több bizonytalan információt oszt meg, mint a többi forrás. 

3. A helyi, megyei lap interpretációjától azt várjuk, hogy a megye életébe építi bele a történetet, míg a két 

országos napilap tágabb kontextusban fogja tárgyalni az esetet. 

3. Elemzési szempontok: 

Az elemzési egység tehát a cikk. 

1. Melyik újságban vagy újsághoz tartozó hírportálon jelent meg? 

2. Mekkora terjedelemben, azaz hány karakterben írnak az esetről? 

3. Hány darab fotóval illusztrálták az esetet? 

4. Bizonytalan információk idézése előfordult-e, és ha igen, hányszor? 

5. Összesen hány hivatalos szerv nyilatkozatát idézi a cikk, vagy hány nyilatkozatra hivatkozik a szerző? 

6. Hány darab személyes, objektív információt osztanak meg az elkövetőről? 

7. Hány darab személyes, objektív információt osztanak meg az áldozatról? 

8. Elsődleges forrásból (helyszínről és saját tudósító révén) származik a tudósítás, vagy valamilyen 

másodlagos forrásból, például MTI-tudósítótól? 

9. Tesz-e említést a cikk a házaspár gyermekeiről? 

10. Említik-e a 2002-es móri mészárlást? 

11. Az alábbi táblázat (több sorban) tartalmazza a kódolást, és az egyes elemzési szempontokhoz, 

változókhoz tartozó attribútumokat. 
 

 
Melyik újságban jelent 

meg? 
Mekkora a cikk 

terjedelme? (karakterek 

száma szóközökkel) 

Hány darab fotóval 

illusztrálták az esetet? 
Bizonytalan információk 

idézésének száma 

(bizonytalan az az 
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a. Blikk b. FMH c. 

Népszabadság d. 

Magyar Nemzet 

információ, amihez 

olyan szavak vannak 

fűzve, mint talán, 

állítólag, azt beszélik 

stb.) 

1. 

cikk 
1 1245 1 3 

2. 

cikk 
2 4050 4 7 

3. 

cikk 
3 2234 1 1 

4. 

cikk 
4 2231 0 0 

Magyarázat: Bizonytalan információnak kódoltuk a következő kifejezéseket: 1. cikk: „családi dráma állhat”, 

„a környékbeliek úgy tudják”, „a házaspár állítólag válni készült” 2. cikk: „szerelemféltés állhat”, „a hírek 

szerint”, „mintha két lövést hallott volna”, „meg nem erősített hírek szerint”, „szerelemféltés lehetett a 

háttérben”, „állítólag bántalmazta is”, „valószínűleg onnan a fegyvere” 3. cikk: „családi tragédiára utalnak a 

nyomok” 4. cikk: – 
 

 
Hány hivatalos szervre 

történt hivatkozás? 

(rendőrség, mentők, 

egyéb) 

Személyes, objektív 

információk az 

elkövetőről? 

Személyes, objektív 

információk az 

áldozatról? 

Helyszíni forrásból vagy 

másodlagos forrásból 

származnak az 

információk? 1-csak 

helyszíni 2-csak 

másodlagos 3-vegyes 9-

nem egyértelmű 

1. 

cikk 
1 2 2 2 

2. 

cikk 
3 2 2 1 

3. 

cikk 
3 2 2 2 

4. 

cikk 
3 2 2 2 

Magyarázat: személyes és objektív információk közé tartozik a kor, dolgozik-e (van-e munkahelye), van-e 

gyermeke. 
 

 
Tesz-e említést a cikk a házaspár gyermekeiről? 

1-igen 2-nem 
Említi-e a cikk a 2002-es móri mészárlást? 1-

igen 2-nem 

1. cikk 2 1 

2. cikk 1 2 

3. cikk 1 1 
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4. cikk 1 1 

12. Legnagyobb terjedelemben a Fejér Megyei Hírlap (FMH) online kiadása foglalkozott az esettel, ez 

annak a jele lehet, hogy a helyszín közelségéből fakadóan az ottani tudósítók több információval rendelkezte, 

amit megoszthattak az olvasókkal. Ugyancsak megemlítendő, hogy messze ez a hírforrás szolgáltatta a 

legtöbb képes dokumentációt: míg a többi oldalon 1-1 kép jelent meg (a Magyar Nemzet online oldalán egy 

sem), addig az FMH 4 képpel illusztrálta az esetet. 

A FMH cikkének felépítése is sajátos, hiszen bizonyos időszakonként frissítésre került az írás, és így újabb és 

újabb információkat írtak le benne. Ez a jelenség abban okoz problémát, hogy míg a nyomtatott termékeknél 

a lapzárta behatárolja azt az idősávot, amíg az új információk gyűjtésére lehetősége van az újságírónak, addig 

az online sajtóban bármikor frissíthetőek a tartalmak. 

A két országos közéleti napilap körülbelül azonos, az FMH-hoz képest körülbelül feleakkora terjedelemben 

foglalkozott a hírrel. Ugyanezekről az újságokról elmondható, hogy kerülték a bizonytalan forrásokból eredő 

hírek közlését, a sejtetés tehát alig vagy nem figyelhető meg. A legtöbb kétes eredetű információ az FMH 

hírében jelent meg. Ennek feltehetően az az oka, hogy míg a többi hírforrás elsősorban az MTI központi 

híréből dolgozott (ennek köszönhető, hogy szinte szó szerint megegyeznek egyes mondatok), addig az FMH 

helyszíni tudósítást készített, az MTI-re egyszer sem történik utalás a cikkben. 

Az elkövetőről és az áldozatról viszonylag kevés információ fordul elő. A házaspár gyermekeiről egyedül a 

Blikk nem tesz említést. 

Érdekesség, hogy a 2002-es móri bankrablás és mészárlás néven emlegetett bűncselekményről pont a helyi 

média nem tesz említést a cikkben. Ez arra utal, hogy az országos média Mórt még mindig azzal a tragikus 

eseménnyel köti össze, ráadásul ez a mostani eset igen közel történt a bankrablás helyszínéhez. Az országos 

médiában tehát fontosabbnak tűnik fenntartani a Mórhoz kapcsolódó bűncselekmények képét. 

13. A hipotézisekre való reflektálás: 

Az első hipotézisünk nem igazolódott be, mert mindegyik újság azonos számú személyes információt közölt 

az elkövetőről és az áldozatról. 

A második hipotézisünk egyáltalán nem igazolódott be. Pont az ellenkezőjét tapasztalhattuk: a helyi hírforrás 

volt az, amely a legtöbb bizonytalan információt osztotta meg az olvasókkal. 

A harmadik hipotézisünk nem igazolódott be egyértelműen. Az országos terjesztésű újságok annyiban tértek 

el a helyitől, hogy mindegyik megemlítette a 2002-es móri súlyos bűncselekményt, ezzel mintegy felidézve 

Mór települését és a kollektív tudatban ehhez kapcsolódó dolgokat. Ez tehát annak a jele, hogy ezek az 

újságok országos, és nem helyi olvasókban gondolkodnak. A móri önkormányzat segítségnyújtásáról egyedül 

a Blikk nem számolt be, a másik két országos lap és a helyi hírforrás is írt róla, ez tehát inkább a hipotézis 

ellen szól. 
 

2. feladat: 

Nem egy ténylegesen végrehajtott, hanem egy kitalált kutatás eredményeit írjuk le, és ezeken keresztül vezetjük 

le a megoldást. 

2.1-2.2 A napi rendszerességgel, országos kereskedelmi televíziós csatornán futó, esti magyar szappanopera-

sorozatok előtt és közben vetített reklámokat vizsgáljuk. A következő hét hétköznapjai közül véletlenszerűen 

kiválasztunk egy napot (például 1-től 5-ig számozott, külsőre ugyanolyan kártyákat összekeverünk, és 

kiválasztunk egyet, ha 1-es, akkor hétfőn vizsgálódunk, ha 2-es, akkor kedden, stb.). A kiválasztott napon mind 

a Barátok Közt, mind a Jóban Rosszban című sorozat előtti és közbeni reklámokat vizsgáljuk (ha azonos sávban 

mennek, akkor az egyiket rögzítjük, vagy a kutatásba bevonunk egy kiképzett segéderőt, aki a másik műsor 

alatti reklámokat rögzíti). 

2.3 Azt feltételezzük, hogy a reklámok többsége kifejezetten nőknek fog szólni, vagy olyan terméket fog 

reklámozni, amit leginkább nők használnak. Feltételezzük továbbá, hogy a reklámok által megcélzott korosztály 

leginkább 18-34 év közötti. 
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Megfigyelési szempontok: 

1. Mikor sugározzák a reklámot? 1 – műsor előtt, 2 – műsor közben 

2. A reklámozott terméket vajon kik használják inkább? 1 – férfiak, 2 – nők, 3 - vegyesen, 4 - egyéb (például 

állat) 

3. A reklámozott terméket női vagy férfi fogyasztóval reklámozzák-e? 1 - férfi, 2 - női, 3 - vegyesen, 4 - egyéb 

(például állat) 

4. Milyen korosztálynak szól az adott reklám? 1 - 18 éven aluliak (fiataloknak), 2 - 18-34 év közöttiek (fiatal 

felnőtteknek), 3 - 35-55 év közöttiek (felnőtteknek, középkorúaknak), 4 - 56 évesek vagy idősebbek 

(nyugdíjaskorúak, legidősebbek), 5 - vegyes 

5. Körülbelül milyen korú fogyasztóval reklámozzák a terméket? 1 - 18 éven aluliak (fiataloknak), 2 - 18-34 év 

közöttiek (fiatal felnőtteknek), 3 - 35-55 év közöttiek (felnőtteknek, középkorúaknak), 4 - 56 évesek vagy 

idősebbek (nyugdíjaskorúak, legidősebbek), 5 - vegyes 

2.4 
 

Barátok Közt, 2010. október 13. (szerda) 

 
Mikor 

sugározzák a 

reklámot? 

Mit reklámoz 

a reklám? 
A reklámozott 

terméket kik 

használják 

inkább? 

A reklámozott 

terméket női 

vagy férfi 

fogyasztóval 

reklámozzák-

e? 

Milyen 

korosztálynak 

szól az adott 

reklám? 

Milyen korú 

fogyasztóval 

reklámozzák a 

terméket? 

1. reklám 1 joghurt 3 2 5 2 

2. reklám 1 intim betét 2 2 5 2 

3. reklám 1 pletyka-újság 3 2 5 3 

4. reklám 1 borotva 1 1 2 2 

5. reklám 2 online fogadás 1 1 5 2 

6. reklám 2 szemránckrém 2 2 3 3 

7. reklám 2 autó 3 2 5 2 

8. reklám 2 magzat-védő 

vitamin 
1 1 2 2 

9. reklám 2 csokoládé 3 3 5 2 

Jóban Rosszban, 2010. október 13. (szerda) 

 
Mikor 

sugározzák a 

reklámot? 

Mit reklámoz 

a reklám? 
A reklámozott 

terméket kik 

használják 

inkább? 

A reklámozott 

terméket női 

vagy férfi 

fogyasztóval 

reklámozzák-

e? 

Milyen 

korosztálynak 

szól az adott 

reklám? 

Milyen korú 

fogyasztóval 

reklámozzák a 

terméket? 
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1. reklám 1 bank 3 2 5 3 

2. reklám 1 internet 3 1 5 2 

3. reklám 1 tusfürdő 2 2 4 4 

4. reklám 2 gyógyszer 

(hüvely-

gomba) 

2 2 5 3 

5. reklám 2 borotva 1 1 2 2 

6. reklám 2 autó 3 2 5 2 

7. reklám 2 kutya-eledel 4 2 (női gazdi) 5 3 (gazdi kora) 

Eredmények összesítése: 

Az összes reklám adatait elemezve a következőket mondhatjuk el. Bár a reklámok leginkább olyan termékeket 

hirdettek, amit mindkét nem használhat (a 16 reklámból 7), addig ha azt vizsgáljuk, hogy milyen nemű 

potenciális fogyasztó szerepel a reklámokban, azt láthatjuk, hogy itt már női fölény van: a 16 reklámból 10-ben 

láthatunk csak női fogyasztót. 

        A reklámok többsége (a 16 reklámból 11) olyan terméket reklámoz, amit bármelyik életkori csoportba 

tartozó ember is megvásárolhat, ugyanakkor a reklámban szereplő, a potenciális fogyasztót jelképező személyek 

kora jellemzően a 18-34 év közötti korcsoportba esik (10 reklám tartozik ide). 

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy ha a potenciális fogyasztó személyét megtestesítő, a reklámban 

szereplő egyéneket jellemezzük, akkor beigazolódni látszik a hipotézis, miszerint a hirdetők főleg női és főleg 

fiatal nézőket képzelnek a szappanoperákat sugárzó készülékek elé. 
 

3. feladat: 

A kiválasztott cikk: 

Buktasson-e az egyetem? (forrás: http://www.komment.hu/tartalom/20101026-velemeny-a-buktatas-nem-oldja-

meg-a-felsoktatas-problemait.html) 

1. A kutatás speciális nehézsége, hogy a cikkhez fűződő kommentárok folyamatosan érkezhetnek, és néhol még 

a megjelenés előtt moderálásra kerülnek, így már egy szűrt forrással dolgozunk. Számolni kell azzal, hogy 

egyes híreket vagy tudósításokat napközben módosíthatnak, így változhat a tartalom, a későbbi hozzászólók 

tehát egy kicsit más cikkhez szólhatnak hozzá. Ezért mindig ellenőrizni kell, hogy a legelső verzió mikor lett 

publikálva, és hogy azon történt-e bármilyen változtatás. 

A másik probléma, hogy időben rögzíteni kell, hogy a megjelenéstől kezdve meddig terjedően vizsgáltuk a 

cikkre érkező megjegyzéseket, azaz rögzíteni kell, hogy melyik nappal bezárólag zártuk le azt az időszakot, 

ami alatt elküldött hozzászólásokat vagy az azokból vett mintát elemezzük. Érdemes abban a pillanatban 

letölteni az egész cikket és a hozzászólásokat, mert elképzelhető, hogy maguk a hozzászólók is képesek a 

megjegyzéseiket idő közben törölni. 

2. A cikk, amelyet elemzünk 2010. október 26-án jelent meg a Komment.hu portálon. Szerzője azt fejtegeti, 

hogy a felsőoktatási törvény tervezetéből kiszivárgott szigorítás vajon milyen hatással lehet a felsőoktatásra, 

leginkább annak színvonalára, továbbá a társadalmi-gazdasági szféra egyéb területeire, és magára a politikai 

életre is. A szigorítás arról szól, hogy a felsőoktatási intézményekben egy kurzust legfeljebb 2 alkalommal 

vehetnének fel a diákok, és alkalmanként 2 esetben kísérelhetnék meg a vizsgát. Másik, de kevésbé 

hangsúlyos eleme a javaslatnak, hogy a HÖK képviselői elveszítenék vétójogukat az egyetemi szabályzatok 

elfogadásánál. A szigorítás online ellenzőinek számát a cikk szerzője mintegy húszezerre becsüli. 

http://www.komment.hu/tartalom/20101026-velemeny-a-buktatas-nem-oldja-meg-a-felsoktatas-problemait.html
http://www.komment.hu/tartalom/20101026-velemeny-a-buktatas-nem-oldja-meg-a-felsoktatas-problemait.html
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3. Az elemzés időpontja: 2010. október 26. 17.15 perc, tehát az eddig beérkezett hozzászólásokat tekinthetjük 

az elemzés alapegységeinek. Eddig a pillanatig 29 hozzászólás érkezett. Úgy döntöttünk, hogy minden 3. 

hozzászólást elemezzük, az első 3 hozzászólás közül véletlen kiválasztással döntjük el, melyik lesz az első 

kiválasztott, azaz véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavételt alkalmazunk. 

A kiválasztás módja: dobókockával dobunk, ha 1-es vagy 2-es jön ki, az első, ha 3-as vagy 4-es, akkor a 

második, ha 5-ös vagy 6-os, akkor a harmadik cikkel kezdünk. 4-es jött ki, tehát a második hozzászólással 

kezdünk. 

4. Azt vizsgáljuk, hogy a hozzászólás mellette vagy ellene van a szigorításnak. Elképzelhető vegyes vélekedés 

is. 
 

Hozzászólás sorszáma 

Mellette vagy ellene van a 

hozzászólás a szigorításnak? 1-

mellette 2-ellene 3-vegyes 4-

nem besorolható 

2. 4 

5. 2 

8. 4 

11. 1 

14. 4 

17 2 

20. 1 

23. 4 

26. 4 

29. 1 

Ahogy látható, a hozzászólások felét nem lehetett egyértelműen besorolni, mert az illető vagy vitázott 

valakivel, és nem a cikkre reagált. Az értékelhető válaszok közül 3 a szigorítás mellett, 2 a szigorítás ellen 

szólt. 

A kiválasztott hozzászólásokat végigolvasva azt láthatjuk, hogy a vita és ennek nyomán a megjegyzések elég 

hamar arra a kérdésre terelődtek át, hogy a vizsga eredménye és a vizsgára való felkészülésre fordított idő 

között nincs kapcsolat (a felhozott példákkal e mellett próbáltak érvelni), illetve hogy szakok között nagy 

eltérések vannak a vizsgák nehézségét illetően. A kérdés megítélése tehát a hozzászólásokat írok fejében nem 

fekete vagy fehér. Ennek figyelembevételével érdemes lenne az összes hozzászólást elemezni arra 

fókuszálva, hogy milyen vitatémák merülnek fel, milyen érveket és ellenérveket hoznak fel a hozzászólók. 

5. Ehhez a feladathoz megoldást nem közlünk, a megoldás menete hasonló, mint abban az esetben, ha csak egy 

cikk hozzászólásait elemezzük. A másik kiválasztott portál cikkei közül is ugyanilyen módszerrel kell mintát 

venni, fontos, hogy mindkét esetben az azonos időszakokban megjelent hozzászólások közül. 
 

4. feladat: 

Kiválasztott cikk: 
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Monori Áron – Kozma Kriszta (2010): „Ezek az emberek nem tudják elfogadni a szabályokat, nem képesek a 

beilleszkedésre”, Médiakutató 2010 Nyár 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/02_monika_joshi_bharat_roma/01.html 

1. A kutatás elemzési egysége a műsor, a megfigyelési egysége pedig a műsorban szereplő egyének voltak. 

Mintavétel egyik esetben sem történt, hanem egy-egy meghatározott időtartam alatt sugárzott összes műsort, 

és az abban szereplő összes egyént elemezték a kutatók. 

2. A kutatás kvantitatív és kvalitatív elemzést is tartalmazott. 

3. A kutatás a Joshi Barat és a Mónika-show című műsorok romaképét vizsgálta 2009 első, illetve második 

felében. Mind a két mérés során arra jutottak a kutatók, hogy ezekben a műsorokban az országos arányukhoz 

képest jelentősen felülreprezentáltak a roma szereplők. Mivel ezekbe a műsorokba rendre valamilyen 

problémás, a társadalmi normától valamilyen módon eltérő viselkedés miatt kerül be az emberek nagy része, 

ezért önmagában már az is probléma, hogy a szereplők többsége, és így a deviánsként ábrázolt szereplők 

többsége is roma – állapították meg a kutatók. A felmerülő témákat figyelembe véve a kutatók szerint a 

műsorokban bemutatott romakép nagyban alátámasztotta a társadalom tagjaiban is élő előítéleteket és 

sztereotípiákat, így sajnálatosan egyben alkalmasak voltak azok felerősítésére is. 

A műsorvezetők többször tették nevetségessé az alanyaikat, köztük a roma szereplőket, és többször 

alkalmaztak olyan technikákat a felkonferálásokban vagy a megjegyzéseikben, amellyel még brutálisabbnak, 

még bestiálisabbnak igyekeztek feltüntetni a vendégeket. 
 

5. feladat: 

Az összesítés után a következőképpen néz ki a táblázat: 
 

 

összesített lélekszám 
Házasságkötések száma 

összesen 
10 ezer főre jutó 

házasságkötések száma 

Budapest 1 712 210 7 906 46,2 

Közép-Magyarország 

(=Pest megye) 

1 213 290 4 403 36,3 

Közép-Dunántúl 

(=Komárom-Esztergom, 

Fejér és Veszprém megye) 

1 103 132 3 976 36,0 

Nyugat-Dunántúl 

(=Győr-Moson-Sopron, 

Vas és Zala megye) 

998 187 3 621 36,3 

Dél-Dunántúl 

(=Baranya, Somogy és 

Tolna megye) 

952 982 3 129 32,8 

Észak-Magyarország 

(=Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves és Nógrád megye) 

1 223 238 3 893 31,8 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/02_monika_joshi_bharat_roma/01.html
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Észak-Alföld 

(=Hajdú-Bihar, Szabolcs-

Szatmár-Bereg és Jász-

Nagykun-Szolnok megye) 

1 502 409 5 091 33,9 

Dél-Alföld 

(= Bács-Kiskun, Csongrád 

és Békés megye) 

1 325 527 4 001 30,2 

Hogyan számítjuk ki a 10 ezer főre jutó házasságkötések számát? A megoldást Budapest példáján keresztül 

mutatjuk be. 
 

 (17.1) 

A táblázatból kivehető, hogy Budapesten a legmagasabb a 10 ezer főre jutó házasságkötések száma, Közép-

Magyarországon (azaz Pest megyében) és Nyugat-Dunántúlon találhatjuk a második legnagyobb rátát, a 

legkevesebb 10 ezer főre jutó házasságkötés a Dél-Alföldön figyelhető meg. A jelenség hátterében feltehetően 

az egyes régiók lakosságának korösszetételében meglévő különbségek húzódnak meg: ahol a népességen belül 

magasabb a fiatal felnőttek aránya, ott feltehetően magasabb lesz a házasságkötések száma is. 
 

6. feladat: 

Az összesítés után a következőképpen néz ki a táblázat: 
 

 

összesített lélekszám 
Vendéglátóhelyek száma 

összesen 
10 ezer főre jutó 

vendéglátóhelyek száma 

Budapest 1 712 210 9 510 55,5 

Közép-Magyarország 

(=Pest megye) 

1 213 290 5 777 47,6 

Közép-Dunántúl 

(=Komárom-Esztergom, 

Fejér és Veszprém megye) 

1 103 132 6 500 58,9 

Nyugat-Dunántúl 

(=Győr-Moson-Sopron, 

Vas és Zala megye) 

998 187 6 531 65,4 

Dél-Dunántúl 

(=Baranya, Somogy és 

Tolna megye) 

952 982 6 438 67,6 

Észak-Magyarország 

(=Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves és Nógrád megye) 

1 223 238 6 799 55,6 

Észak-Alföld 1 502 409 8 078 53,8 



 MEGOLDÁSOK  

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(=Hajdú-Bihar, Szabolcs-

Szatmár-Bereg és Jász-

Nagykun-Szolnok megye) 

Dél-Alföld 

(= Bács-Kiskun, Csongrád 

és Békés megye) 

1 325 527 7 358 55,5 

A táblázat alapján Dél-Dunántúlon a legmagasabb a 10 ezer főre jutó vendéglátóhelyek száma, ezt követi a 

nyugat-dunántúli régió. A főváros a középmezőnyben helyezkedik el, míg a legkisebb rátával Közép-

Magyarország, azaz Pest megye rendelkezik. Összességében elmondható, hogy a dunántúli régiókban valamivel 

magasabb a 10 ezer főre jutó vendéglátóhelyek száma, mint az ország többi területén, ebből arra 

következtethetünk, hogy egy olyan indikátorra bukkantunk ebben a mutatóban, ami megerősíti bennünk az 

ország nyugati és keleti fele között tapasztalható gazdasági különbségeket. 

12. 12. Értékelő kutatások 
 

1. feladat: 

1. A kutatás kimenetel változója a félévvégi vizsgán elért végső érdemjegy. (Válasz változó lehet a vizsgán elért 

pontszám is, az a mutató érzékenyebb.) Azért fontos hangsúlyozni, hogy a végső érdemjegy számít, mert 

lehet, hogy valaki az első vizsgán megbukik, utána viszont az utóvizsgán már sikerül elégtelennél jobb jegyet 

szereznie. Ugyancsak ez vonatkozik azokra, akik javítóvizsgára mennek. Ezt a változót viszonylag könnyű 

mérni, hiszen osztályzat formájában születik meg a vizsgakérdésekre adott helyes válaszok számának 

függvényében. 

2. A kutatás környezetében figyelni kell, hogy ne legyen valamilyen olyan tényező, ami az eredményeinket 

befolyásolhatja, például ne induljon el a tudtunkon kívül esetleg valamilyen fakultatív gyakorló csoport. 

3. A kísérleti ingert egy kétértékű változóval mérjük: a 0 érték jelenti azt, hogy az alany részt vett a kötelező 

szemináriumon, az 1-es érték pedig azt, hogy nem. 

4. Az értékelő kutatás populációját azok a hallgatók alkotják, akik az adott félévben felvették „A 

társadalomkutatások módszertana” című tárgyat és a félév végén legalább egy jegyszerzési kísérletük is volt. 

A kutatásban a kontrollcsoportot annak az egyetemnek a hallgatói jelentik, akiknek nem volt kötelező 

gyakorló szemináriumuk, míg a kísérleti csoportot azok jelentik, akiknek volt. 

5. A kudarc fogalma egyértelműbb: egyértelműen kudarcnak tekintjük azt, ha valakinek a végső érdemjegye 

elégtelen lesz. A siker meghatározása már bonyolultabb, hiszen egyes diákoknak már az is sikernek számít, 

ha legalább elégséges a vizsgájuk. A kutatás során a sikert a minél magasabb megszerzett osztályzattal 

mérjük. 

6. Ebben a kutatásban kvázi-kísérleti elrendezést fogunk használni, azon belül is a nem ekvivalens 

kontrollcsoport felhasználásával létrejövőt. 

7. A kutatás során felmerülő etikai kérdés az, hogy vajon azokat a hallgatókat nem éri-e hátrány, akik abba az 

intézménybe járnak, ahol nincs kötelező gyakorló szeminárium. Erre azt válaszolhatjuk, hogy ez abban az 

esetben lenne probléma, ha ugyanannak az intézménynek és karnak a hallgatói lennének, hiszen akkor 

például hátrányba kerülnének a kísérleti ingert kapó hallgatókkal szemben. Valószínűleg rosszabb lenne az 

osztályzatuk, és emiatt rosszabb lehet az átlaguk, ami miatt kevesebb ösztöndíjhoz jutnának. De mivel másik 

egyetem hallgatói, ezért ez a probléma ilyen formában nem áll fenn. 

8. Példa-eredmény: 
 

 
1. egyetem (kontroll-csoport) 2. egyetem (kísérleti csoport) 
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Bukott hallgatók aránya 19% 12% 

Az elégséges vagy annál jobb 

jegyet szerzett hallgatók jegyeinek 

átlaga 
3,2 3,8 

Az eredmények alapján elmondható, hogy annak az egyetemnek a diákjai között, akik kötelező 

szemináriumon vettek részt, kisebb a bukások aránya, mint a másik egyetem diákjai között. A kísérleti 

csoportban szereplő és elégségest vagy annál jobb jegyet szerző diákok érdemjegyeinek átlaga 3,8, ami 

magasabb, mint a másik iskola megfelelő diákjai érdemjegyeinek átlaga. Az eredmények tehát arra utalnak, 

hogy a kötelező korrepetálás egyértelműen sikeresebbé teszi a diákokat. 

9. Érdemes bevezetni a kutatásba kontrollváltozóként, hogy a diákok az előadások hány százalékán voltak jelen. 

Lehet, hogy a második egyetemnél a sikerességhez az is hozzájárult, hogy ott a hallgatók átlagosan több órán 

voltak jelen. 
 

2. feladat: 

Megoldásokat nem közlünk, a részletes mintamegoldást az 1. feladat megoldásánál olvashatja. 
 

3. feladat: 

Megoldásokat nem közlünk, a részletes mintamegoldást az 1. feladat megoldásánál olvashatja. 
 

4. feladat: 

Megoldásokat nem közlünk, a részletes mintamegoldást az 1. feladat megoldásánál olvashatja. 
 

5. feladat: 

Megoldásokat nem közlünk, a részletes mintamegoldást az 1. feladat megoldásánál olvashatja. 

13. 13. Válaszokból adatok 
 

1. feladat: 

Egy lehetséges kódolás: szellemi/fizikai mentén: 
 

 
szellemi fizikai 

cukrász 
 

x 

értékesítő x 
 

lakatos 
 

x 

mezőgazdasági termelésben 

dolgozó 

 
x 

pincér 
 

x 
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számviteli dolgozó x 
 

értékesítő x 
 

szerelő 
 

x 

taxis 
 

x 

konyhai dolgozó 
 

x 

szerelő, karbantartó 
 

x 

értékesítésben területi képviselő x 
 

húsfeldolgozó 
 

x 

irodai munkát végző x 
 

mérnök x 
 

ingatlanközvetítő x 
 

irodagépműszer szerelő 
 

x 

takarító 
 

x 

vagyonőr 
 

x 

lakatos 
 

x 

építkezésen betanított munkás 
 

x 

gépkezelő 
 

x 

csőszerelő 
 

x 

szociológus x 
 

szerelő 
 

x 

pék 
 

x 

További lehetséges kódolási szempontok: ágazat szerint (lásd: FEOR), önálló/nem önálló, stb. 
 

2. feladat: 

HAZJOV Mennyi volt háztartásának adózás utáni összes jövedelme egy átlagos hónapban (ebben az évben)? 

önkód 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 

HAZJOV_K (Csak ha az előző kérdésre nem tudta a választ vagy nem válaszolt.) És azt megtenné, hogy 

besorolja az Önök háztartásának összes havi jövedelmét az 1. válaszlapon felsorolt kategóriák egyikébe? 1 – 60 

ezer Ft, vagy kevesebb 2 – 61–90 ezer Ft 3 – 91–120 ezer Ft 4 – 121–150 ezer Ft 5 – 151–200 ezer Ft 6 – 201–

300 ezer Ft 7 – 301–500 ezer Ft 8 – 501 ezer–1 millió Ft 9 – 1 millió és 2 millió Ft között 10 – 2 millió Ft felett 

77 – nem kérdeztük 88 – nem tudja 99 – nincs válasz 
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SZUBJOV Ahhoz képest, mint amire Ön(ök)nek szüksége van, az Ön(ök) háztartásának teljes jövedelme… 1 – 

sokkal kevesebb, 2 – valamivel kevesebb, 3 – kb. annyi, 4 – valamivel több, vagy 5 – sokkal több, mint 

amennyire szüksége/szükségük van? 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 

LETRA Magyarországon manapság vannak magas és alacsony társadalmi rétegbe tartozó emberek. Saját magát 

hol helyezné el ezen a 2 válaszlapon látható létrán, ha az 1-es a legalacsonyabb társadalmi réteget jelzi, a 10-es 

pedig a legmagasabbat? 1 – legalacsonyabb társadalmi réteg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – legmagasabb társadalmi réteg 

88 – nem tudja 99 – nincs válasz 

ALLAMC1: Államcélok fontossága – a gazdasági növekedés serkentése ALLAMC2: Államcélok fontossága – a 

szabadságjogok garantálása ALLAMC3: Államcélok fontossága – a társadalmi igazságosság ALLAMC4: 

Államcélok fontossága – az emberek biztonságának garantálása ALLAMC5: Államcélok fontossága – az 

egyenlő tanulási és foglalkoztatási lehetőségek megteremtése ALLAMC6: Államcélok fontossága – a szegények 

és gazdagok közti különbségek csökkentése ALLAMC7: Államcélok fontossága – a környezet védelme 

1 – legfontosabb 2 – második legfontosabb 3 – harmadik legfontosabb 4 – negyedik legfontosabb 5 – ötödik 

legfontosabb 6 – hatodik legfontosabb 7 – hetedik legfontosabb 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 
 

3. feladat: 

A hibát lásd a feladat betűje mellett, a javítását pedig dőlt betűvel a kódutasításban 

a. Nincs száma a változó attribútumainak! ISK Kérem, mondja meg, mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai 

végzettsége! 1 – kevesebb mint 8 általános 2 – 8 általános 3 – szakmunkásképző / szakiskola 4 – 

szakközépiskola érettségivel 5 – gimnázium, érettségivel 6 – érettségi utáni felsőfokú szakképzés 7 – 

főiskolai / bachelor fokozatú diploma 8 – egyetemi / master fokozatú diploma -1 – nem tudja -2 – nincs 

válasz 

b. Az attribútumok nincsenek jelölve a számok után. FOJOV Kérem, mondja meg, mennyi a főállásból 

származó havi nettó jövedelme! 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 

c. A változónak nincs változóneve. TELTIP Kérem, mondja meg, milyen településtípuson él Ön! 1 – falu 2 – 

város 3 – megyeszékhely 4 – Budapest 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 

d. A változó teljes leírása (a kérdés szó szerinti szövege) nincs közölve. VALLAS Kérem, mondja meg, milyen 

vallású Ön! 1 – római katolikus 2 – görög katolikus 3 – református 4 – muzulmán 5 – zsidó 6 – ateista 7 – 

egyéb, éspedig:………………………………. 8 – nem tudja 9 – nincs válasz 
 

4. feladat: 

a. igaz 

b. hamis 

c. hamis 

d. igaz 

e. igaz 
 

5. feladat: 

A táblázatban két kódolási hiba van. 
 

SORSZAM TELTIP AUTOVAN AUTOTIP 
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1 1 1 3 

2 3 2 4 

3 3 2 -3 

4 8 1 -2 

5 4 9 -3 

6 9 2 -3 

7 5 1 6 

Az első hiba: a 7-es sorszámú megkérdezettnél a TELTIP változónál 5-ös érték van kódolva, ami nem szerepel a 

kódutasításban, tehát nem megengedett érték. Javítása úgy történik, hogy visszakeressük a kérdőívet, ahonnan 

kódolva lett és megnézzük, mi volt az eredeti – helyes – érték. 

A második hiba: A 2-es sorszámú megkérdezett az AUTOVAN változóra azt válaszolta, hogy „nincs autója”, az 

AUTOTIP változónál azonban van értéke. 

Itt két dolog lehetséges: az, hogy melyik eset áll fenn, kiderül, ha visszakeressük a kérdőívet, amiből kódolták. 

Az egyik, hogy az AUTOVAN változó rosszul van kódolva. Ilyenkor vissza kell keresni a kérdőívet, ahonnan 

kódolva lett és kijavítani arra, ami oda van írva. 

A másik, hogy az AUTOTIP van rosszul kódolva. Ilyenkor tehát a 4-es értéket ki kell javítani -3-as értékre, ami 

azt mutatja, hogy „nem kérdeztük”. 

14. 14. Az adatelemzés első lépései 
 

1. feladat: 

a. A táblázatban szereplő százalékok nulla tizedes jegyre vannak kerekítve. 
 

 
mintabeli elemszám 

(fő) 
százalék az összes 

megkérdezetthez 

képest 

százalék az 

érvényesen 

válaszolókhoz 

képest 

halmozott 

(kumulált) százalék 

kevesebb mint 8 

általános 
11 1 1 1 

8 általános (4 

polgári) 
291 30 30 31 

szakmunkásképző, 

szakiskola 
323 33 34 65 

befejezett 

gimnázium, 

szakközépiskola 

235 24 25 90 

befejezett főiskola 79 8 8 98 
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vagy felsőfokú 

technikum 

befejezett egyetem 21 2 2 100 

nem tudja / nem 

válaszol 
22 2 

  

összesen 983 100 100 
 

b. Az érvényesen válaszolókhoz viszonyított százalékokat. 
 

2. feladat: 

a. 100 000 forint, mert ehhez az értékhez tartozik a legnagyobb gyakoriság (13 fő) 

b. A mediánt a középső, 21-ik elem mutatja meg. A keresetet növekvő sorrendbe rendezve a 21. ember 100 000 

forintot keres. Láthatjuk azt is, hogy összesen 13 ember keres a táblázat szerint 100 000 forintot. Mivel 

azonban a táblázatban látható értékek 1000 forintra vannak kerekítve, nem tudhatjuk pontosan, hogy a 

100 000 forintos csoportba tartozó emberek pontosan mennyit keresnek 99 500 és 100 499 forint között. 

Mivel nincs más információnk, ilyenkor feltételezzük, hogy a két érték között egyenletesen oszlik el a 13 

ember fizetése. A két pontos érték között 1000 elem (forint) a különbség, tehát egy-egy ember fizetésének 

távolsága 1000 / 13, tehát 76,9 forint. Az általunk keresett (a teljes mintában a 21-ik ember) a 13 főből a 

hatodik, ezért azt mondhatjuk, hogy ő a 99 500 forintos pontos minimum értékhez képest 6*76,9 forinttal 

keres többet, tehát a medián ebben az esetben 99 500 + 6*76,9, tehát 99 961,4, azaz kerekítve 99 961 forint. 

c. A számtani középértéket (átlagot) úgy kaphatjuk meg, hogy összeadjuk az összes ember keresetét és 

elosztjuk az emberek számával. Így megkapjuk, hogy egy ember a táblázat adatai alapján átlagosan mennyit 

keres. Eszerint: ((2*50 000) + (5*70 000) + (8*80 000) + (13*100 000) + (9*130 000) + (3*150 000) + 

(1*300 000)) / 41 = 105 121,95 forint, tehát kerekítve 105 122 forint. 

d. Mivel a táblázatban látható legnagyobb érték 300 000 forint, a legkisebb pedig 50 000 forint, ezért a kettő 

különbsége (a változó terjedelme) 250 000 forint. 
 

3. feladat: 

a. módusz, medián 

b. módusz, medián, számtani középérték (átlag) 

c. módusz, medián 

d. módusz 

e. módusz 

f. módusz, medián, számtani középérték (átlag) 

g. módusz, medián, számtani középérték (átlag) 

h. módusz 

i. módusz, medián, számtani középérték (átlag) 

j. módusz 

k. módusz 
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4. feladat: 

1.  

a. Független változó az életkor, függő a liberalizmus. 

b. Mivel az életkor a sorokban van, ezért sorszázalékot elemzünk. 

c.  
 

 
inkább liberális semleges inkább konzervatív összesen 

18-29 éves 44% 49% 7% 100% 

30-49 éves 34% 51% 15% 100% 

50-59 éves 29% 49% 22% 100% 

60 éves vagy 

idősebb 
26% 47% 27% 100% 

összesen 35% 49% 15% 100% 

d. A 18-29 évesek 44 százaléka, a 30-49 évesek 34 százaléka, az 50-59 évesek 29 százaléka és a 60 évesnél 

idősebbek 26 százaléka inkább liberális. A kor előrehaladtával csökken az aránya azoknak, akik inkább 

liberálisok. A 18-29 évesek 49 százaléka, a 30-49 évesek 51 százaléka, az 50-59 évesek 49 százaléka és a 

60 évesnél idősebbek 47 százaléka semleges. Nincs egyértelmű tendencia az életkor és a semlegesen 

gondolkodók aránya között. A 18-29 évesek 7 százaléka, a 30-49 évesek 15 százaléka, az 50-59 évesek 22 

százaléka és a 60 évesnél idősebbek 27 százaléka inkább konzervatív. Az életkor növekedésével nő az 

inkább konzervatívan gondolkodók aránya. Összességében elmondható, hogy minél idősebb valaki, annál 

kevésbé liberális és annál inkább konzervatív. 

2.  

a. Független változó iskolai végzettség, függő a rendszerváltás hatásáról alkotott vélemény. 

b. Mivel az iskolai végzettség az oszlopokban van, ezért oszlopszázalékot elemzek. 

c.  
 

 
8 

általános 

vagy 

kevesebb 

szakmunká

s-képző / 

szakiskola 

érettségi diploma összesen 

a rendszerváltás kedvezően befolyásolta az 

életét 
0% 10% 19% 27% 14% 

a rendszerváltás nem befolyásolta az életét 43% 46% 46% 49% 47% 

a rendszerváltás kedvezőtlenül befolyásolta 

az életét 
57% 44% 35% 24% 39% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 
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d. A 8 általánost vagy kevesebbet végzettek 0 százalékának, a szakmunkásképzőt/szakiskolát végzettek 10 

százalékának, az érettségizettek 19 százalékának és a diplomások 27 százalékának befolyásolta kedvezően 

az életét a rendszerváltás. Megfigyelhető, hogy az iskolai végzettség növekedésével nő azok aránya, 

akiknek életét a rendszerváltás kedvezően befolyásolta. A 8 általánost vagy kevesebbet végzettek 43 

százalékának, a szakmunkásképzőt/szakiskolát végzettek 46 százalékának, az érettségizettek 46 

százalékának és a diplomások 49 százalékának nem befolyásolta az életét a rendszerváltás. Az iskolai 

végzettség növekedésével enyhén növekvő tendenciát figyelhetünk meg azok arányát tekintve, akiknek az 

életét nem befolyásolta a rendszerváltás – azonban az enyhén emelkedő tendenciában látható, hogy a 

szakmunkásképzőt/szakiskolát végzettek és az érettségizettek közötti arány megegyezik. A 8 általánost 

vagy kevesebbet végzettek 57 százalékának, a szakmunkásképzőt/szakiskolát végzettek 44 százalékának, 

az érettségizettek 35 százalékának és a diplomások 24 százalékának befolyásolta kedvezően az életét a 

rendszerváltás. Megfigyelhető, hogy az iskolai végzettség növekedésével csökken azok aránya, akiknek 

életét a rendszerváltás kedvezőtlenül befolyásolta. Összességében elmondható, hogy a rendszerváltás 

kedvezőbben érintette a magasabb és kedvezőtlenebbül az alacsonyabb iskolai végzettségűeket. 
 

5. feladat: 

A táblázatnak nincs címe. 

Nincs közölve az elemszám és a hiányzó adatok száma. 

Nem pontosak a változók és attribútumaiknak megfogalmazásai: nem tisztázott az eredeti változók tartalma. 

A táblázat javítása a fentiek alapján: 

Az elégedettség* és a lakóhely településtípusának összefüggése 
 

         elégedettség 

településtípus 

egyáltalán nem 

elégedett 
közepesen elégedett nagyon elégedett összesen 

kis település (-9999 

fő) 
11% 45% 44% 100% 

közepes település 

(10 000-49 999 fő) 
17% 48% 35% 100% 

nagy település 

(50 000 fő vagy több) 
12% 46% 42% 100% 

összesen 14% 47% 39% 100% 

elemszám: 968 

hiányzó esetek száma: 32 

*A „Mennyire elégedett Ön általában az életével?” kérdésre adott válaszok alapján. 
 

6. feladat: 

 

  
alacsony 

jövedelmű 
közepes 

jövedelmű 
magas 

jövedelmű 
összesen elemszám 

férfi fiatal 23% 29% 49% 100% 269 
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idősebb 24% 42% 34% 100% 116 

nő fiatal 38% 33% 29% 100% 307 

idősebb 49% 37% 14% 100% 148 

Mind a fiatalabb, mind az idősebb férfiakon belül alacsonyabb az aránya az alacsony jövedelemmel 

rendelkezőknek a nők hasonló kategóriáihoz képest (23 vs. 38 százalék és 24 vs. 49 százalék). A magas 

jövedelműek arányát tekintve azonban éppen fordított a helyzet: mind a fiatalabb, mind az idősebb nőkön belül 

alacsonyabb a magas jövedelműek aránya a hasonló életkorú férfiakéhoz képest (49 vs. 29 százalék és 34 vs. 14 

százalék). Mind a nőkre, mind a férfiakra igaz az, hogy az alacsony- és közepes jövedelműek aránya magasabb 

az idősebbeknél, mint a fiatalabbaknál (23 vs. 24, 29 vs. 42 százalék és 38 vs. 49, 33 vs. 37 százalék). Szintén 

mindkét nemre igaz, hogy a magas jövedelműek aránya viszont a fiatalabbak között nagyobb az idősebbekhez 

képest (49 vs. 34 százalék és 29 vs. 14 százalék). A nem és az életkor egymástól függetlenül hat a jövedelemre: 

az egyik változó adott kategóriájában a másik változó attribútumai továbbra is befolyásolják a jövedelmet. 

Ugyanígy a két változó hatása összegződött: a fiatal férfiak rendelkeznek leginkább magas jövedelemmel (49 

százalék) és az idősebb nők rendelkeznek leginkább alacsony jövedelemmel (szintén 49 százalék). 

15. 15. A Lazarsfeld-paradigma 
 

1. feladat: 

a. specifikáció 

b. interpretáció 

c. torzító változó 

d. explanáció 

e. replikáció 

f. elfedő változó 
 

2. feladat: 

a. torzító változó 

b. replikáció 

c. interpretáció 

d. specifikáció 

e. elfedő változó 

f. explanáció 
 

3. feladat: 

a.  
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b.  

 

c.  

 

d.  

 

e.  
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f.  

 

16. 16. Összetett kvantitatív adatelemzés 
 

1. feladat: 

a. útelemzés 

b. faktorelemzés 

c. lineáris regresszióelemzés 

d. idősor-elemzés 
 

2. feladat: 

a. igaz 

b. hamis 

c. hamis 

d. hamis 
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3. feladat: 

a. D 

b. B 

c. C 

d. D 
 

4. feladat: 

a. A standard hiba képlete alapján 
 

 
(17.2) 

, tehát egy tizedes jegyre kerekítve 1,6 százalék 

Ahhoz, hogy 68 százalékos biztonsággal állíthassunk valamit, ± 1 standard hibányi konfidencia intervallumot 

kell konstruálnunk a mintabeli adat köré. Ez tehát azt jelenti, hogy a populációs arányok 52 százalék ± 1*1,6 

százalék között vannak. Ez alapján tehát 68 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a nők 

aránya 50,4 és 53,6 százalék között van. 

Ahhoz, hogy 95 százalékos biztonsággal állíthassunk valamit, ± 2 standard hibányi konfidencia intervallumot 

kell konstruálnunk a mintabeli adat köré. Ez tehát azt jelenti, hogy a populációs arányok 52 százalék ± 2*1,6 

százalék között vannak. Eszerint 95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a nők aránya 

48,8 és 55,2 százalék között van. 

Ahhoz, hogy 99,9 százalékos biztonsággal állíthassunk valamit, ± 3 standard hibányi konfidencia 

intervallumot kell konstruálnunk a mintabeli adat köré. Ez tehát azt jelenti, hogy a populációs arányok 52 

százalék ± 3*1,6 százalék között vannak. Eszerint 99,9 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy 

Magyarországon a nők aránya 47,3 és 56,7 százalék között van. 

b. A számítás részletes menetét lásd az „a” feladat megoldásában! 

68 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a melegházasságot támogatók aránya 33,5 és 

36,5 százalék között van. 

95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a melegházasságot támogatók aránya 32,0 és 

38,0 százalék között van. 

99,9 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a melegházasságot támogatók aránya 30,5 és 

39,5 százalék között van. 

c. A számítás részletes menetét lásd az „a” feladat megoldásában! 

68 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a dohányzók aránya 39,4 és 42,6 százalék 

között van. 

95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a dohányzók aránya 37,9 és 44,1 százalék 

között van. 

99,9 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a dohányzók aránya 36,3 és 45,7 százalék 

között van. 

d. A számítás részletes menetét lásd az „a” feladat megoldásában! 

68 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a demokrácia intézményét támogatók aránya 

91,1 és 92,9 százalék között van. 
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95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a demokrácia intézményét támogatók aránya 

90,3 és 93,7 százalék között van. 

99,9 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon a demokrácia intézményét támogatók aránya 

89,4 és 94,6 százalék között van. 

e. A számítás részletes menetét lásd az „a” feladat megoldásában! 

68 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon szociológusok aránya 1,6 és 2,4 százalék 

között van. 

95 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon szociológusok aránya 1,1 és 2,9 százalék 

között van. 

99,9 százalékos biztonsággal állíthatjuk, hogy Magyarországon szociológusok aránya 0,7 és 3,3 százalék 

között van. 
 

5. feladat: 

a. A kérdésre, hogy van-e összefüggés az alapsokaságban az iskolai végzettség és a jövedelem között khí-

négyzet próbával tudunk választ adni. 
 

 (17.3) 

A megfigyelt elemszámok a feladatban közölt táblázatban találhatók. 

A várt elemszámhoz ki kell számolnunk a függetlenségi táblát. Ehhez az adott cellához tartozó egyik (például 

oszlop) marginális arányát kell összeszorozni a cellához tartozó másik (például sor) marginális 

elemszámával, és mindezt végrehajtani minden cellára. Például: 

• a maximum 8 általánost végzettek és 0-75 000 Forintot keresők esetében: (259/1299)*479=95,5 

• a maximum 8 általánost végzettek és 75 001 – 125 000 Forintot keresők esetében: (428/1299)*479=157,8 

És így tovább, minden cellára. A függetlenségi tábla ez alapján a következőképp néz ki: 
 

 
0 – 75 000 Forint 75 001 – 125 000 

Forint 
125 001 – 

200 000 Forint 
200 000 

Forintnál több 
összesen 

maximum 8 

általánost 

végzett 

95,5 157,8 151,2 74,5 479 

szakmát/szakisk

olát végzett 
72,6 119,9 114,9 56,6 364 

érettségizett 63,4 104,8 100,4 49,5 318 

diplomás 27,5 45,5 43,6 21,5 138 

összesen 259 428 410 202 1299 

Ezután ki kell számolni a khí-négyzet statisztika értékét a fenti képlet segítségével: 
 

 (17.4) 
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= (151-95,5)2/95,5 + (188-157,8)2/157,8 + (103-151,2)2/151,2 + (37-74,5)2/74,5 + (72-72,6)2/72,6 + (130-

119,9)2/119,9 + (123-114,9)2/114,9 + (39-56,6)2/56,6 + (30-63,4)2/63,4 + (89-104,8)2/104,8 + (136-

100,4)2/100,4 + (63-49,5)2/49,5 + (6-27,5)2/27,5 + (21-45,5)2/45,5 + (48-43,6)2/43,6 + (63-21,5)2/21,5 = 

226,33 

Ahhoz, hogy megkeressük a khí-négyzet ehhez a táblához tartozó kritikus értékét, ki kell számolnunk a tábla 

szabadságfokát (df): 
 

 (17.5) 

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata című könyvének hatodik, átdolgozott kiadásában 

(Balassi kiadó, Budapest), az F függelékben található Khí-négyzet eloszlást tartalmazó tábla alapján azt 

mondhatjuk, hogy 5 százalékos szignifikancia-szinten egy 9-es szabadságfokú táblánál a khí-négyzet kritikus 

értéke 16,919. 

Eszerint ha az általunk számolt khí-négyzet értéke ekkora vagy ennél nagyobb, akkor legfeljebb 5 százalék 

annak az esélye, hogy az alapsokaságban igazából nincs összefüggés a változók között. Mivel az általunk 

számolt khí-négyzet értéke ennél a kritikus értéknél nagyobb (226,33 > 16,919), ezért azt mondhatjuk, hogy 

az iskolai végzettség és a jövedelem az alapsokaságban összefügg egymással. 

Mivel van összefüggés, ezért releváns a kérdés, hogy milyen erős az összefüggés. Mivel mindkét változónk 

ordinális, erre a gamma kiszámításával tudunk választ adni. A gamma képlete: 
 

 
(17.6) 

Eszerint a gamma kiszámítása a következőképp történik: 

egyező párok = 151*(130+123+39+89+136+63+21+48+63) + 72*(89+136+63+21+48+63) + 

30*(21+48+63) + 188*(123+39+136+63+48+63) + 130*(136+63+48+63) + 89*(48+63) + 103*(39+63+63) 

+ 123*(63+63) + 136*63 = 321 688 

ellentétes párok = 37*(123+130+72+136+89+30+48+21+6) + 39*(136+89+30+48+21+6) + 63*(48+21+6) + 

103*(130+72+89+30+21+6) + 123*(89+30+21+6) + 136*(21+6) + 188*(72+30+6) + 130*(30+6) + 89*6 = 

124 822 

γ = (321 688 – 124 822) / (321 688 + 124 822) = 0,44 

A gamma előjele pozitív, tehát a kapcsolat iránya pozitív: ahogy nő az iskolai végzettség, úgy nő a jövedelem 

is. 

A gamma abszolút értéke minél közelebb van 1-hez, annál erősebb a kapcsolat és minél közelebb a nullához, 

annál gyengébb. (1 a determinisztikus kapcsolat, 0 a függetlenség) Eszerint a 0,44-es gamma nagyjából 

közepesen erős kapcsolatot jelent. 

b. Arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés aközött, hogy valaki nő vagy férfi és aközött, hogy milyen az iskolai 

végzettsége, a khí-négyzet próbával tudunk válaszolni. 

A khí-négyzet próba részletes számítási menetét lásd ezen feladat a, megoldásánál; ennél az al-feladatnál 

csak a megoldás ellenőrzéséhez szükséges rész-eredményeket közöljük! 

Függetlenségi tábla: 
 

 
férfi nő összesen 

maximum 8 általánost 

végzett 
249,7 284,3 534,0 

szakmát/szakiskolát 195,5 222,5 418,0 
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végzett 

érettségizett 178,6 203,4 382,0 

diplomás 77,2 87,8 165,0 

összesen 701,0 798,0 1499,0 

Khí-négyzet értéke: 74,74 

szabadságfok (df): 3 

kritikus érték: 7,815 

van-e összefüggés: Mivel 74,74 > 7,815, ezért van összefüggés aközött, hogy valaki nő vagy férfi és aközött, 

hogy milyen iskolai végzettsége van. 

Mivel van összefüggés, ezért releváns a kérdés, hogy milyen erős az összefüggés. Mivel az egyik változónk 

nominális (neme), erre a lambda kiszámításával tudunk választ adni. A lambda képlete: 
 

 
(17.7) 

összes hiba = 418+382+165 = 965 

csökkentett hiba = 195+159+81 + 152+223+84 = 894 

λ = (965-894)/965 = 0,07 

Mivel a lambda értéke minél közelebb van 1-hez, annál erősebb a kapcsolat és minél közelebb a nullához, 

annál gyengébb, ezért a 0,07-es lambda meglehetősen gyenge kapcsolatot jelent. 

c. Ahhoz, hogy válaszolhassunk arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés aközött, hogy valaki férfi vagy nő és 

hogy mennyire ért egyet azzal, hogy egy nőnek fel kell készülnie arra, hogy a családja érdekében kevesebb 

fizetett munkát végezzen, khí-négyzet próbával válaszolhatunk. 

A khí-négyzet próba részletes számítási menetét lásd ennek a feladatnak az a, megoldásánál; ennél az al-

feladatnál csak a megoldás ellenőrzéséhez szükséges rész-eredményeket közöljük! 

Függetlenségi tábla: 
 

 
férfi nő összesen 

teljesen egyetért 164,2 188,8 353,0 

inkább egyetért 282,8 325,2 608,0 

ingadozik 100,9 116,1 217,0 

inkább nem ért egyet 111,6 128,4 240,0 

egyáltalán nem ért egyet 21,4 24,6 46,0 

összesen 681,0 783,0 1464,0 

Khí-négyzet értéke: 1,89 

szabadságfok (df): 4 



 MEGOLDÁSOK  

 123  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kritikus érték: 9,49 

van-e összefüggés: Mivel 1,89 > 9,49, ezért nincs összefüggés aközött, hogy valaki nő vagy férfi és aközött, 

hogy mennyire ért egyet azzal, hogy egy nőnek fel kell készülnie arra, hogy a családja érdekében kevesebb 

fizetett munkát végezzen. 

Mivel nincs összefüggés, ezért nem releváns a kérdés, hogy milyen erős az összefüggés. 

d. Arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés a településen élők körében a saját és édesapjuk iskolai végzettsége 

között (és hogy ha van, akkor milyen erős) a gamma segítségével tudunk válaszolni, hiszen mivel teljes 

felmérésről van szó, leíró statisztikát kell használnunk és mind a két változó ordinális mérési szintű. 

A gamma számítási módját lásd ennek a feladatnak az a, megoldásánál. Ennél az al-feladatnál csak a 

megoldás ellenőrzéséhez szükséges eredményt közöljük! 

γ = (376 240 – 119 439) / (376 240 + 119 439) = 0,518 – a közepesnél egy kicsivel erősebb összefüggés van. 

e. Arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés (és hogy ha van, akkor milyen erős) a település lakosinak körében 

aközött, hogy valaki házastárssal/partnerrel él-e és hogy mennyi időt tölt tévénézéssel egy átlagos 

hétköznapon a lambda segítségével tudunk válaszolni, hiszen mivel teljes felmérésről van szó, leíró 

statisztikát kell használnunk és az egyik változó nominális mérési szintű. 

A lambda számítási módját lásd ennek a feladatnak a b, megoldásánál. Ennél az al-feladatnál csak a 

megoldás ellenőrzéséhez szükséges eredményt közöljük! 

λ = (1147 – 1139) / 1147 = 0,007 – nagyon gyenge összefüggés van 


