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5. fejezet - Kapcsolatvizsgálat: 
asszociáció, vegyes kapcsolat, 
korrelációszámítás. Varianciaanalízis 
(egyszeres osztályozás). 

1. 5.1 Bevezetés 

Jelen modul a Matematikai statisztikai elemzések tárgy ötödik fejezete, modulja. Az itt következő ismeretek 

megértéséhez javasoljuk, hogy olvassa el a Tárgy korábbi moduljainál írottakat. Amennyiben ez még nem lenne 

elég a megértéshez, akkor forduljon a szerzőhöz segítségért. 

Jelen modul célja, hogy az Olvasó megismerkedjen a kapcsolatvizsgálat alapfogalmaival. Ezt a fejezetet úgy is 

nevezhetnénk, hogy kétváltozós statisztika. A természetben, a gazdaságban nagyon fontos, hogy felismerjük, 

hogy két dolog kapcsolatban van-e egymással, vagy függetlenek egymástól. Két adatrendszer kapcsolat-

vizsgálatának legegyszerűbb eseteiből kiindulva egyre bonyolultabb modelleken át jutunk el a többváltozós 

korreláció fogalmához. A szórásanalízis leghatékonyabb esetének tárgyalását bevezetésnek, kedvcsinálónak 

tartjuk a módszer további lehetőségeinek tanulmányozásához. 

2. 5.2 Sztochasztikus kapcsolat 

A statisztikai ismérvek közötti kapcsolatok szorossága a teljes függetlenség és a függvényszerű determinisztikus 

meghatározottság között széles skálán mozoghat: 

• Függvényszerű kapcsolat esetén az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik 

ismérv szerinti hovatartozást. 

• Függetlenség esetén az egyik ismérv szerinti hovatartozás semmilyen hatással nincs a másik ismérv szerinti 

hovatartozásra 

• Sztochasztikus kapcsolat átmenet a függvényszerű kapcsolat és a teljes függetlenség között; az egyik ismérv 

szerinti hovatartozás a másik ismérv szerinti hovatartozás valószínűségét határozza meg. 

A statisztika a sztochasztikus kapcsolatok vizsgálatával foglalkozik. 

A kapcsolatban álló ismérvek fajtája alapján három esetet különböztetünk meg: 

• Asszociáció: két mennyiségi ismérv közötti kapcsolat szorosságának mérésére 

• Vegyes kapcsolat: egy mennyiségi és egy minőségi ismérv 

• Korreláció: két mennyiségi ismérv 

A sztochasztikus kapcsolatban szereplő két tényező: 

• független változó, azaz az ok szerepét betöltő tényező 

• függő változó / eredményváltozó, azaz az okozat szerepét betöltő tényező 

A vizsgálathoz az adatokat célszerű egy ú.n. kombinációs táblában (kontingencia tábla) elrendezni. 

Kombinációs tábla állapota a különböző kapcsolatok mellett: 

(1) Függvényszerű kapcsolat esetén a tábla minden sorában és oszlopában csak egy nullától különböző 

gyakoriság van. 
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(2) Függetlenség esetén a peremmegoszlási viszonyszámok szorzata egyenlő az együttes megoszlási 

viszonyszámmal. 

(3) Sztochasztikus kapcsolatnál a kombinációs táblára számítható megoszlási viszonyszámok eltérnek 

egymástól. 

A kombinációs tábla általános sémája: 
 

2. ismérv 

1-es ismérv 

Összesen 
1. ismérv-

változat 
2. ismérv-

változat 
... 

n. ismérv-

változat 

1. ismérvváltozat f11 f12 
 

f1n f1. 

2. ismérvváltozat f21 f22 
 

f2n f2. 

...      

m. ismérv-

változat 
fm1 fm2 

 
fmn fm. 

Összesen f.1 f.2 
 

f.n f..=N 

fij: gyakorisági értékek 

f.j, fi.: peremgyakoriságok 

3. 5.3 Asszociációs együtthatók 

Két minőségi ismérv közötti sztochasztikus kapcsolat szorosságát az ú.n. asszociációs együtthatókkal mérjük. 

1. Youle- féle asszociációs együttható: 

Csak alternatív (2-változatú) ismérvek esetén használható. Ebben az esetben a kombinációs tábla 2*2-es. 

 

Belátható, hogy:  

Az előjel a kapcsolat irányát mutatja. A számérték 0 közeli függetlenség esetén, 1 teljes meghatározottságnál. 

1. Csuprov-féle asszociációs együttható: 

 , ahol  , 

 , 

s,t: az ismérvváltozatok száma  
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Alternatív ismérvek esetén:  

T értékének határai:   

T értéke 0, ha nincs kapcsolat a két ismérv között, 1 pedig függvényszerű kapcsolatnál. 

1. Cramer-féle asszociációs együttható: 

A Csuprov-együttható felső határának esetlegességét kiküszöbölhetjük, ha T értékét osztjuk annak 

maximumával. Így jutunk az ú.n. Cramer-féle asszociációs együtthatóhoz 

  

Egyértelműen adódik, hogy  

C értéke 0, ha nincs kapcsolat a két ismérv között, 1 függvényszerű kapcsolat esetén. 

Példa: 

Egyik felsőoktatási intézmény oktatóitól megkérdezték, hogy milyen intézménytípust tartanának ideálisnak. A 

megkérdezettek megoszlása a két kérdésre (irányítás és az oktatók teljesítményének értékelése) adott válaszok 

szerint: 
 

Teljesítményértékelés 

Irányítás 

Összesen 
Centralizált 

Nagyfokú 

önállóság 

Egyéni 25 95 120 

Kollektív 15 65 80 

Összesen 40 160 200 

Jellemezze a két kérdésre adott válasz közötti összefüggést megfelelő mutatószám segítségével! 

Megoldás: 

Mivel két minőségi ismérv szerepel a feladatban, és mindegyik két-két ismérv-változattal, így Csuprov-, 

Cramer- és Yule-mutatókat számolhatunk. 
 

Teljesítményértékelés 

Irányítás 

Összesen 
Centralizált 

Nagyfokú 

önállóság 

Egyéni f00 =25 f01 =95 f0∙=120 
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Kollektív f10 =15 f00=65 f1∙=80 

Összesen f∙0 =40 f∙1 =160 f∙∙ = =n=200 

Csuprov- és Cramer- mutató: 

mivel s=t=2, így Tmax=1, tehát C=T: 

 

Yule-mutató: 

 

A két ismérv között gyenge a kapcsolat. 

4. 5.4 Vegyes kapcsolat elemzése 

Vegyes kapcsolatról akkor beszélünk, ha az oksági (független változó) minőségi ismérv, az okozat (függő 

változó) pedig mennyiségi. 

A vegyes kapcsolatban szereplő ismérvek közötti kapcsolat szorosságát az ú.n. szóráshányadossal (H-mutató) 

mérjük. 

Ennek definiálásához szükséges az alábbi mennyiségek bevezetése: 

Jelölések: 

m: minőségi ismérv változatainak száma 

nj: minőségi ismérv szerint csoportosított részsokaságok elemszámai  

xij: ismérvértékek 

 : minőségi ismérv szerint csoportosított részsokaságok átlagai – részátlag 

  

: fősokaság átlaga - főátlag 

 

sj: részsokaságok szórásai 

 



 Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, 

vegyes kapcsolat, 

korrelációszámítás. Varianciaanalízis 

(egyszeres osztályozás). 

 

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Innen  , ezért  

 teljes eltérés  ,  

 belső eltérés  ,  

 külső eltérés  

Könnyen belátható, hogy  

: teljes szórásnégyzet – az ismérvértékeknek a főátlagtól való eltérései által okozott szórás 

 

: részsokaságon belüli szórásnégyzet  

: belső szórásnégyzet – az ismérvértékeknek a megfelelő részátlagoktól való eltérései által okozott szórás 

 

: külső szórásnégyzet – a részátlagoknak a főátlagtól való eltérései által okozott szórásnégyzet 

 

Tétel: 

A szórásnégyzetek között fennáll a következő összefüggés: 

 

A tétel bizonyításától eltekintünk. 

Következmények: 

1. Ha    
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2. Ha     ,  

Vezessük be a következő mennyiséget: 

Definíció: 

Szórásnégyzet hányados: 

  

Megjegyzés: H2 értékét %-ban is ki szoktuk fejezni. 

Szóráshányados (H-mutató): 

 

Állítás: 

Belátható, hogy  . 

H2=0, ha  és H2=1, ha  

Értelmezés: 

H2 értéke megmutatja, hogy a mennyiségi ismérv valamely változatához való tartozás milyen mértékben (hány 

százalékban) határozza meg a minőségi ismérvhez való tartozást. 

H értéke pedig megmutatja, hogy milyen szoros a kapcsolat a minőségi és mennyiségi ismérv között. 

Példa 1: 

A következő táblázat egy társasház háztartásainak megoszlását tartalmazza a 15 évesnél idősebb háztartás-tagok 

gazdasági aktivitása és a 2001. első félévi villamosenergia-fogyasztás szerint: 
 

A háztartás tagjainak 

gazdasági aktivitása 

Háztartások 

száma 

nj 

Átlagos villamos energia 

fogyasztás (kWh) 

 

 

Aktív 37 1108 34,3 

Inaktív 13 919 -154,7 

Vegyes 18 1115 41,3 

Összesen: n = 68 
  

Ismeretes, hogy az egyes háztartások által felhasznált energia mennyisége átlagosan 221 kWh-val különbözik a 

társasházakra jellemző átlagtól. 

Állapítsa meg, hogy a háztartások jellege befolyásolja-e a villamosenergia-fogyasztást! 

Megoldás: 
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A háztartások tagjainak gazdasági aktivitása minőségi ismérv, míg az Átlagos villamos energiafogyasztás 

mennyiségi ismérv. Így a feladatban vegyes kapcsolatot kell jelle-meznünk. Erre a szóráshányados- (H) és 

szórásnégyzet-hányados (H2) mutatók szolgálnak. 

1. lépés: A feladat szövegéből kiolvasható adatok: 

Adott a teljes szórás (az egyedi adatok főátlagtól való átlagos eltérése): σ=221. 

A minőségi ismérv ismérv-változatainak száma: m=3. 

2. lépés: A főátlag meghatározása: 

 (a részátlagok súlyozott 

számtani középe, mivel egy adott  érték nj háztartás egyedi adatainak átlaga) 

3. lépés: A külső eltérés négyzetösszeg meghatározása (a részátlagok főátlagtól vett eltérés-négyzetösszege): 

 

(súlyozott!) 

Ebből a külső szórásnégyzet:  

4. lépés: A szórás-hányados és a szórásnégyzet-hányados meghatározása: 

 

A két ismérv között közepesnél gyengébb a kapcsolat. 

 

A gazdasági aktivitás 11,6%-ban határozza meg a villamosenergia-fogyasztás szóródását. 

Példa 2: 

Vizsgálták a nemek és a házimunkával töltött idő kapcsolatát. 
 

nem 
válaszolók száma 

(nj) 

házimunka (óra) 

átlag  
szórás 

 

férfi 450 0.6 1.5 

nő 550 4.0 1.2 

Összesen 1000 
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Határozza meg, hogy mennyire szoros a kapcsolat a nemhez való tartozás és a házimunkával töltött idő 

mennyisége között! 

Megoldás: 

A nemhez tartozás minőségi ismérv, a házimunkával töltött órák pedig mennyiségi ismérv, így vegyes 

kapcsolatról van szó, tehát a H és H2 mutatókat kell meghatározni és értelmezni. 

1. lépés: A táblázat értelmezése: 

Az egyes emberek által végzett házimunka időtartama nincs a táblázatban feltüntetve, hanem csak a nemenkénti 

részátlagok  , és ezen értékek szórása  . 

A minőségi ismérv változatainak száma: m=2. 

2. lépés: A főátlag meghatározása: 

 (a részátlagok súlyozott számtani középe, 

mivel egy adott  érték nj fő (férfi vagy nő) adatainak átlaga) 

3. lépés: A belső eltérés négyzetösszeg meghatározása (az egyedi értékeknek a megfelelő részátlagoktól vett 

eltérés-négyzetösszege): 

 

4. lépés: A külső eltérés négyzetösszeg meghatározása (a részátlagok főátlagtól vett eltérés-négyzetösszege): 

 

5. lépés: A teljes eltérés négyzetösszeg meghatározása: 

Mivel  , 

így  , 

ebből SST=SSB+SSK= 1804,5+2861,1 = 4665,6. 

6. lépés: A szórás-hányados és a szórásnégyzet-hányados meghatározása: 

 

A nemhez való tartozás és a házimunkával eltöltött idő között szoros a kapcsolat. 

 

A nemhez való tartozás 61,32%-ban határozza meg a házimunkával töltött idő szóródását. 
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5. 5.5 Kétváltozós korrelációszámítás 

5.1. 5.5.1 Rangkorreláció 

A rangkorrelációs kapcsolat szorosságának mérésére használható legegyszerűbb mutatószám a Spearman-féle 

rangkorrelációs együttható. 

Ismeretes, hogy a sorrendi (ordinális) mérési szintű változók értékeinek csak a sorrendje jelent valódi 

információt, amit az értékek – rendszerint 1-től n-ig növekvő – rangszámaival szokás kifejezni. A továbbiakban 

az X változó szerinti rangsort Xi -vel, az Y szerintieket Yi -vel jelöljük. Ha egy változónak több egyforma értéke 

fordul elő, akkor ezekhez azon rangszámok súlyozatlan számtani átlagát szokás hozzárendelni, melyeket akkor 

kapnánk, ha az adott értékek nem lennének egyformák. Az ilyen rangszámokat kapcsolt rangoknak nevezzük. 

Ha a rangszámok között nincs, vagy csak kevés kapcsolt rang van, akkor a Spearman-féle rangkorrelációs 

együttható az alábbi formulával számítandó: 

 , ahol di = Xi - Yi 

 értéke mindig a -1 és +1 határok közé esik. A  érték az Xi és Yi rangszámsorozat tökéletes egyezését 

jelzi, míg a  esetben a kétféle sorozat pontosan fordítottja egymásnak. Végül, ha  , a két rangsor 

között nincs kapcsolat. 

Példa: 

10 vállalkozás jövedelmezőség és likviditás szerinti rangsorolása: 
 

Vállalkozás Jövedelmezőség Likviditás 

szerinti rangszámok 

A 8 5 

B 10 8 

C 9 10 

D 5 4 

E 2 3 

F 7 7 

G 3 1 

H 4 6 

I 1 2 

J 6 9 

Jellemezze a jövedelmezőség és likviditás közötti kapcsolat szorosságát a rangkorrelációs együtthatóval! 

Megoldás: 
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Xi 8 10 9 5 2 7 3 4 1 6 

Yi 5 8 10 4 3 7 1 6 2 9 

di 3 2 -1 1 -1 0 2 -2 -1 -3 

di
2 9 4 1 1 1 0 4 4 1 9 

n=10 

 

 

Vagyis a jövedelmezőség és a likviditás között szoros kapcsolat van. 

5.2. 5.5.2 Lineáris korrelációs együttható 

Definíció: 

A korrelációszámítás két minőségi ismérv kapcsolatának intenzitását és irányát méri. 

A korrelációszámítás lehetővé teszi, hogy értelmezzük az ismérvek közötti kapcsolat irányát. Ha az egyik 

ismérv növekedésével párhuzamosan a másik is növekszik, pozitív irányú, ellenkező esetben negatív irányú 

kapcsolatról szokás beszélni. A kapcsolat iránya azonban csak akkor értelmezhető, ha a két ismérv közötti 

kapcsolat monoton természetű. 

Definíció: 

A Cxy kovariancia mutató az X és Y változó együttingadozásának összefoglaló mérőszáma. 

A Cxy kovariancia egyedi adatok esetén az alábbi formulával számítandó: 

 , ahol  ,  

innen  

A Cxy kovariancia önmagában az X és Y közötti kapcsolat tényét és irányát képes jelezni. 

Ha ugyanis X és Y között pozitív irányú kapcsolat van, akkor X átlagnál nagyobb értékek többnyire Y átlagnál 

nagyobb, X átlagnál kisebb értékei pedig rendszerint az Y átlagnál kisebb értékeivel együtt fordulnak elő a 

megfigyelt sokaság egységeinél. Így a kovariancia számlálójában szereplő  szorzatok többsége pozitív 

lesz, ami a Cxy -t is pozitívvá teszi. 

Az X és Y közötti negatív irányú kapcsolat esetén ezzel szemben a  szorzatok túlnyomó többsége, s így 

Cxy is negatív lesz. 

Ha viszont X és Y között nincs kapcsolat, akkor a pozitív és negatív előjelű  szorzatok összességükben 

kiegyenlítik egymást, így Cxy értéke 0 lesz. 
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Nem alkalmas viszont Cxy önmagában a kapcsolat szorosságának jellemzésére, mert Cxy nagysága nemcsak a 

vizsgált ismérvek közötti kapcsolat szorosságától, hanem az ismérvek szóródásának mértékétől is függ. Ez abból 

is jól látszik, hogy az X és Y mértékegységének változtatása Cxy nagyságát is megváltoztatja. Bizonyítható 

azonban, hogy 

 

Tétel: 

Legyen   . Ekkor  

Tétel: 

Ha nem létezik lineáris kapcsolat két ismérv között, akkor  

Definíció: 

Lineáris korrelációs együttható: 

 , ahol   

A fenti két tétel segítségével belátható, hogy 

 

A korrelációt általában mintából becsüljük: 

 

Megjegyzések – állítások: 

Az r korrelációs együttható kiküszöböli a kovariancia hátrányát. A korrelációs együttható ugyanis a 

kovarianciával szemben már a [-1;1] intervallumba eső, ún. normált szorossági mérőszám. 

Az r = 1 ill. r = -1 esetben X és Y között lineáris kapcsolat van: mindig létezik olyan  és  konstans, ami 

mellett 

 

teljesül minden i értékre. 

Az állításnak a megfordítása is igaz. A  és r előjele mindig azonos. 

Az r korrelációs együttható abszolút értéke az X és Y közötti lineáris kapcsolat szorosságát méri, előjele 

pedig a kapcsolat irányát mutatja. 

Az r = 0 esetben nincs lineáris kapcsolat X és Y között. 

Az r korrelációs együttható négyzetét determinációs együtthatónak nevezzük. r2 –et százalékos alakban szokás 

kifejezni, értéke azt mutatja meg, hogy az Xi értékek hány százalékban határozzák meg az Yi értékeket. 
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Mind a determinációs együttható, mind a korrelációs együttható, mind a kovariancia szimmetrikus X-ben és Y-

ban. Ez annyit jelent, hogy e mutatók értéke nem függ attól, hogy a két változó közül melyik az X és melyik az 

Y. 

Példa: 

A járműiparág kilenc cégének forgalmi és foglalkoztatási adatait tartalmazza az alábbi táblázat: 
 

Foglalkoztatottak száma 

(efő) 
xi 756 333 102 379 288 266 138 86 147 

Forgalom (mFt) yi 124 89 78 57 47 46 43 31 29 

Határozza meg a lineáris korrelációs együtthatót! 

Megoldás: 
 

 
Össz: 

xi 756 333 102 379 288 266 138 86 147 2495 

yi 124 89 78 57 47 46 43 31 29 544 

 

478,78 55,78 
-

175,22 101,78 10,78 
-

11,22 
-

139,22 

-

191,2

2 
-

130,22 

 

 63,56 28,56 17,56 -3,44 
-

13,44 
-

14,44 -17,44 
-

29,44 -31,44 

 

 30428,

99 
1592,

77 

-

3076,1

2 
-

350,57 

-

144,9

0 
162,1

0 
2428,6

5 
5630,

43 
4094,7

7 
40766,

11 

 
22922

8,16 
3111,

16 
30702,

83 
10358,

72 
116,1

6 
125,9

4 
19382,

83 
3656

5,94 
16957,

83 
346549

,56 

 
4039,3

1 
815,4

2 308,20 11,86 
180,7

5 
208,6

4 304,31 
866,9

8 988,75 
7724,2

2 

Az átlagtól való eltérések:   

A foglalkoztatottak számának átlaga:  

A forgalom átlaga:  

A lineáris korrelációs együttható: 
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A foglalkoztatottak száma és a forgalom között szoros a kapcsolat. 

6. 5.6 Varianciaanalízis (egyszeres osztályozás) 

6.1. 5.6.1 A varianciaanalízis módszere 

A varianciaanalízis módszere annak a kérdésnek az eldöntésére alkalmazható, hogy egy minőségi és egy 

mennyiségi ismérv esetén van-e kapcsolat a minőségi ismérv ismérvváltozatához való tartozás és a mennyiségi 

ismérv között. 

Vagyis, az ellenőrizendő nullhipotézisünk az, hogy kettőnél több azonos szórású, normális eloszlású 

valószínűségi változónak azonos-e a várható értéke is. 

A hipotézisek: 

 

 létezik legalább egy olyan indexpár, hogy nem egyenlőek a várható értékek 

A hipotézisvizsgálat során F-próbát fogunk végezni. Ennek oka a következő: 

Az adatoknak a főátlagtól való eltéréseiből számolt teljes eltérés-négyzetösszeget ill, az ebből származtatott 

teljes-szórásnégyzetet (SST, ill. σ) két tényező összegére bontjuk: az egyes elemeknek a csoportátlagtól való 

eltéréseinek négyzetösszegére (SSB, ill. σB), valamint a csoportátlagoknak a főátlagoktól vett eltérés-

négyzetösszegére (SSK, ill. σK) 

Az ezekből képzett hányados nagyságrendje már jól jellemzi a hipotézisvizsgálatunk tárgyát: nagy hányados 

nagy különbségre utal, az 1 körüli érték viszont kicsire. 

Mivel a szórásnégyzetek χ2-eloszlásúak, így hányadosukat F-eloszlással tesztelhetjük. 

Állításaink bizonyításaitól eltekintünk. 

Számolásunk eredményeit Fisher nyomán az ú.n. ANOVA-táblázatban (Analysis of Variance) szokás 

összefoglalni. Ennek felépítése egyszeres osztályozásnál a következő: 
 

Szórás oka 
Eltérés 

négyzetösszeg 
Szabadság 

fok 
Közepes 

szórásnégyzet 
Számolt F 

Faktorhatás SSK m-1  

 Hiba v. maradék SSB 
m(n-1)= 

N-m  

 
SST n-1 - - 

A táblázatban szereplő mennyiségek kiszámítása: 

1. eset: 
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Ha  ,  , vagyis ha a minőségi ismérv egyes változataihoz ugyannyi adat 

tartozik. N a mintaelemszám, m a minőségi ismérv változatainak száma. 

Az eltérés-négyzetösszegek: 

 

 

 

A szórásnégyzetek: 

 ,  

Ezek alapján a próbafüggvény: 

 

A táblázatból kikeresendő kritikus érték pedig:  

2. eset: 

Ha  , legyen  

 

 

 

 ,  

A próbafüggvény:  

A kritikus érték:  

Mivel jobboldali kritikus tartományunk van, H0-t elfogadjuk, ha  , ellenkező esetben 

elvetjük, vagyis H1-et fogadjuk el. 
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Példa 1: 

Öt különböző típusú személyautónak megvizsgálták a benzinfogyasztását. 

Az autókat 5 gépkocsivezető hosszabb szakaszon tesztelte és az alábbi benzinfogyasztásokat tapasztalták 

(l/100km): 
 

 
1 2 3 4 5 

BMV 11.0 11.5 12.2 10.5 11.5 

AUDI 12.3 11.0 11.1 12.2 11.5 

VW 8.5 9.0 8.8 9.8 8.0 

OPEL 9.8 11.0 11.4 10.0 10.5 

FIAT 8.1 9.3 9.5 8.0 9.1 

α = 0.05 biztonsági szinten döntse el, hogy az autók benzinfogyasztása között van-e szignifikáns eltérés! 

Megoldás: 

 , azaz az egyes autók átlagfogyasztása 100 km-en várhatóan megegyezik. 

 Létezik autótípus, melynek fogyasztása, nem egyezik meg a többivel. 

Számoljuk ki az ANOVA-táblázathoz szükséges adatokat: 

m=5 a mennyiségi ismérv változatainak száma 

nj=5 csoporton belüli mintaelemszám 

N=mnj=55=25 mintaelemszám 

 mennyiségi ismérv értékei 

 szignifikancia-szint 
 

 
1 2 3 4 5   

BMV 11.0 11.5 12.2 10.5 11.5 56,7 11,34 

AUDI 12.3 11.0 11.1 12.2 11.5 58,1 11,62 

VW 8.5 9.0 8.8 9.8 8.0 44,1 8,82 

OPEL 9.8 11.0 11.4 10.0 10.5 52,7 10,54 

FIAT 8.1 9.3 9.5 8.0 9.1 44,0 8,8 

Össz: 
     

255,6=  
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Főátlag:  

 

 

 

A χ2-eloszlás táblázatából: 

 

5.1. táblázat - Az ANOVA-tábla: 
 

Szórás oka 
Eltérés 

négyzetösszeg 
Szabadság 

fok 
Közepes szórásnégyzet Számolt F 

Faktor- 

hatás 
SSK=36,4656 m-1=4 

 

 

Hiba v. 

maradék 
SSB=13,5344 

m(n-1)= N-

m=20  

 
SST=50 n-1=4 - - 

 
1. ábra 

Tehát f az elutasítási tartományba esik. Így 5%-os szignifikancia-szinten az autók átlagos fogyasztása között van 

eltérés. 

Példa 

Egy élelmiszerbolt sajtforgalma a hét kiválasztott napjain: 
 

A nap megnevezése Megfigyelt Eladott sajtmennyiség 
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napok száma (kg) 

Hétfő (H) 6 30, 40, 54, 34, 44, 50 

Egyéb hétköznap 

(E) 

10 49, 43, 30, 59, 35, 46, 42, 35, 36, 

43 

Szombat (Sz) 6 52, 58, 57, 70, 54, 53 

Összesen: 22 - 

Feltételezve, hogy az eladott sajtmennyiség a hét háromféle napjain azonos szórású normális eloszlást követ, 

ellenőrizzük 5%-os szignifikancia szinten azt a nullhipotézist, hogy a hét elején, hét közben és hét végén eladott 

mennyiség várható értéke azonos! 

Megoldás: 

H0: A három nap-típuson az eladott sajtmennyiség várható értéke azonos. 

H1: Valamelyik időszakban az eladott mennyiség eltér a többitől. 

m=3 a mennyiségi ismérv változatainak száma 

n1=6 csoportokon belüli mintaelemszám 

n2=10 

n3=6 

N= n1+ n2+ n3=6+10+6=22 mintaelemszám 

 mennyiségi ismérv értékei 

 szignifikancia-szint 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ni 

H 30 40 54 34 44 50 
    

252 6 

E 49 43 30 59 35 46 42 35 36 43 418 10 

Sz 52 58 57 70 54 53 
    

344 6 

Össz: 
          

 
1014 

N=22 

Főátlag:  
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A kritikus érték:  

Az ANOVA-tábla: 
 

Szórás oka 
Eltérés 

négyzetösszeg 
Szabadság 

fok 
Közepes szórásnégyzet Számolt F 

Faktor- 

hatás 
SSK=1042,9 m-1=2 

 

 
Hiba v. 

maradék 
SSB=1276,9 

m(n-1)= N-

m=19  

 
SST=50 

mn= 

N-1=21 
- - 

 
2. ábra 

Tehát f az elutasítási tartományba esik. Így 5%-os szignifikancia-szinten elutasítjuk azt a nullhipotézist, hogy a 

hét elején, hét közben és hét végén eladott mennyiség várható értéke azonos. 

7. 5.7 Többváltozós korrelációszámítás 

A kétváltozós korrelációs modell azzal a feltételezéssel él, hogy a megfigyelt eredményváltozó csupán egyetlen 

magyarázóváltozó hatására jött létre. Azonban a jelenségek többségére inkább az igaz, hogy kialakulásukért 

több tényező a felelős. (pl.: egy használtautó eladási ára nemcsak a korának, de a futott kilométereknek is a 

függvénye.) Ezeket a jelenségeket már nem lehet az eddig ismertetett kétváltozós korrelációs modellek 

segítségével modellezni, szükség van a magyarázó változók számának kiterjesztésére. 

A változók közötti kapcsolatot a korrelációs mérőszámokkal lehet meghatározni. Többváltozós korrelációnál 

többfajta mérőszámot lehet meghatározni. 

7.1. 5.7.1 Többváltozós korrelációs mérőszámok 

1. Páronkénti korrelációs együtthatók 
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Két változó közötti kapcsolat szorosságának mérésére a páronkénti korrelációs együtthatók alkalmazhatók. 

Ezeket az értékeket mátrixformában szokás megadni: 

 , ahol  

Az R korrelációs mátrix a főátlójára szimmetrikus, hiszen pl.: y és x1 közötti kapcsolat éppen olyan szoros, mint 

az x1 és y közötti kapcsolat. 

Leggyakrabban m=2. Ebben az esetben a páronkénti korrelációs együtthatók: 

 , 

ahol a d értékek a megfelelő változók átlagtól való eltérései. 

1. Parciális korrelációs együtthatók 

A parciális korrelációs együttható azt mutatja meg, hogy milyen szoros valamelyik magyarázó és függő változó 

kapcsolata, ha a többi magyarázó változó hatását mind a vizsgált magyarázó változóból, mind a függő 

változóból kiszűrjük. 

m=2 esetén 

 ,  ,  

Valamennyi korrelációs együtthatóra igaz, hogy értéke 0 és 1 között mozog. Az a kedvező eset, amikor 1-hez 

közeliek az értékek, hiszen ez azt jelenti, hogy a vizsgált változók közötti kapcsolat szoros. Amikor azonban az 

a kérdés, hogy mennyire jó az illeszkedés, akkor a korrelációs együtthatók négyzetét, azaz a determinációs 

együtthatót kell meghatározni. 

7.2. 5.7.2 Előrejelzés 

Amikor már tudott, hogy a felállított modell megfelelően tükrözi a valóságot, már nyugodtan lehet 

előrejelzéseket készíteni. Ezúttal is van lehetőség egy adott pontban felvehető átlagos és egyedi érték 

kiszámítására. Az eljárásra ismételten igaz, hogy a kétváltozós regressziónál alkalmazotthoz igen hasonló, attól 

csupán a t-eloszlás szabadságfokában és a standard hibák kiszámításában tér el. 

Adott pont mellett az eredményváltozó által felvehető értékre a keresett intervallum: 

 , 

átlagos érték keresése esetén a standard hiba: 

 , 

míg egyedi értékre vetítve: 
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Példa: 

Tíz egyetemi hallgatóra vonatkozó adatokat vizsgálva határozzuk meg, hogy milyen összefüggés van a 

Statisztika zárthelyi dolgozat eredménye (y), a felkészülési idő (x1) és az intelligencia hányados (x2) között! 
 

 
Felkészülési idő 

(óra) 

x 1 

IQ 

x 2 

Eredmény (%) 

y 

1 8 98 56 

2 5 99 44 

3 11 118 79 

4 13 94 72 

5 10 109 70 

6 5 116 54 

7 18 97 94 

8 15 100 85 

9 2 99 33 

10 8 114 65 

a) Határozza meg az  R  korrelációs mátrixot! 
 

 
d1 d2 d1*d2 dy dy*d1 dy*d2 d1

2 d2
2 dy2 

 
-1,5 -6,4 9,6 -9,2 13,8 58,88 2,25 40,96 84,64 

 
-4,5 -5,4 24,3 -21,2 95,4 114,48 20,25 29,16 449,44 

 
1,5 13,6 20,4 13,8 20,7 187,68 2,25 184,96 190,44 

 
3,5 -10,4 -36,4 6,8 23,8 -70,72 12,25 108,16 46,24 

 
0,5 4,6 2,3 4,8 2,4 22,08 0,25 21,16 23,04 

 
-4,5 11,6 -52,2 -11,2 50,4 -129,92 20,25 134,56 125,44 

 
8,5 -7,4 -62,9 28,8 244,8 -213,12 72,25 54,76 829,44 

 
5,5 -4,4 -24,2 19,8 108,9 -87,12 30,25 19,36 392,04 

 
-7,5 -5,4 40,5 -32,2 241,5 173,88 56,25 29,16 1036,84 

 
-1,5 9,6 -14,4 -0,2 0,3 -1,92 2,25 92,16 0,04 
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∑   
-93,00  

802,00 54,20 218,5 714,40 3 177,60 

 

 

 

Értelmezés: 

A felkészülési idő és az elért eredmény között nagyon szoros, pozitív korrelációs kapcsolat van (r = 0,9625), de 

az IQ és az eredmény között nincs szignifikáns kapcsolat (r = 0,0359), vagyis az eredményt a legnagyobb 

mértékben a felkészülési idő befolyásolja. A felkészülési idő és az IQ között laza, negatív irányú kapcsolat van, 

vagyis a magasabb IQ-val rendelkezők kevesebb időt fordítanak felkészülésre. 

A korrelációs mátrix: 

 

b) Határozza meg a parciális korrelációs együtthatókat! 

 

 

 

Értelmezés: 

A parciális korrelációs együtthatók már jóval szorosabb kapcsolatokat mutatnak. Azonos IQ esetén a 

felkészülési idő és az eredmény között nagyon szoros pozitív kapcsolat van. Azonos felkészülési idő esetén, az 

IQ és az elért eredmény között szintén nagyon szoros pozitív irányú kapcsolat van. A magyarázó változó között 

is nagyon szoros, negatív irányú kapcsolat van, vagyis a magasabb IQ-val rendelkezők kevesebb időt fordítanak 

a tanulásra. 

8. 5.8 Összefoglalás 

1. A közlekedésbiztonsági szervek 1000 személyi sérüléses közúti balesetet vizsgáltak meg a következő 

ismérvek szerint: milyen súlyos volt a baleset és a sérült viselt-e biztonsági övet. A kapott eredmények az 

alábbiak: 
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Baleset Övet 

Összesen 
viselt 

nem 

viselt 

Könnyű 440 160 600 

Súlyos 100 200 300 

Halálos 60 40 100 

Összesen 600 400 1000 

Mérje le, hogy milyen szoros a kapcsolat a két ismérv között! 

1. Egy gazdasági ág dolgozói köréből származó 150 elemű véletlen minta megoszlása nemek és iskolai 

végzettség szerint: 
 

Nemek 
Felsőfokú Középfokú Alapfokú 

Összesen 
iskolai végzettség 

Férfi 20 40 40 100 

Nő 10 30 10 50 

Összesen 30 70 50 150 

Számítsa ki és értelmezze a nem ismérve és az iskolai végzettség közötti kapcsolat szorosságát jelző 

mutatószám értékét! 

1. Vizsgálták a nemek és a házimunkával töltött idő kapcsolatát. 
 

nem 
válaszolók 

száma (nj) 

házimunka (óra) 

átlag  
szórás 

 

férfi 450 0.6 1.5 

nő 550 4.0 1.2 

Összesen 1000 
  

Határozza meg, hogy van-e összefüggés a nemhez való tartozás és a házimunkával töltött idő mennyisége 

között! 

1. Egy budapesti vállalatnál a foglalkoztatottak körében felmérték a közlekedésre fordított napi időt. Az 

eredményeket az alábbi tábla tartalmazza: 
 

Állandó Foglalkoztatotta A közlekedésre fordított 
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lakóhely k 

száma 

idő 

napi átlaga (perc) 

Budapest 60 60 

Vidék 40 80 

Összesen: 100 
 

A vállalat egészénél az egyes dolgozók közlekedésre fordított ideje átlagosan 40%-kal tér el az átlagtól. 

Számítsa ki és értelmezze a H2 és H mutatót! 

1. A búzakalász hossza (cm) és a kalászonkénti szemszám (db) közti kapcsolatot 9 véletlenszerűen kiválasztott 

kalász esetén a következő táblázat mutatja: 
 

hossz 10,2 9,5 8,6 8,3 8,1 8,1 7,7 7,3 7,1 

szemszám 41 38 29 33 30 28 22 24 26 

a. Számolja ki a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatót! 

b. Határozza meg a lineáris korrelációs együtthatót! 

1. Az A luxus, a B sedan és egy C széria autótípus meghibásodásait vizsgálták. A három autótípus 5-5 

darabjának a garancia idő alatti meghibásodásait adja meg az alábbi táblázat: 
 

A 4 7 6 6 4 

B 5 1 3 5 3 

C 8 6 8 9 5 

α = 0.05 szignifikancia szinten döntsük el, hogy a három modell meghibásodásainak átlaga megegyezik-e 

1. Három kórház azonos fajta betegséggel kezelt távozó betegei közül véletlenszerűen kiválasztottak néhányat, 

és megkérdezték tőlük, hogy hány napot töltöttek a kórházban. az eredményeket a következő táblázat 

mutatja: 
 

Kórház Betegek száma A kórházban töltött napok száma 

A 5 13, 14, 11, 16, 10 

B 9 20, 22, 18, 16, 10, 11, 17, 17, 20 

C 6 13, 9, 10, 11, 12, 13 

Vizsgálja meg 5 százalékos szignifikancia-szinten, hogy a három kórházban töltött idő lehet-e egyforma hosszú 

az adott fajta betegségben szenvedők körében! 
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1. Számolja ki a parciális korrelációs együtthatót!  

2. Vizsgálja meg a szállítás költsége (y) a szállítási távolság (x1) és a szállítási tömeg (x2) közötti összefüggést! 
 

távolság 

(km) 
tömeg (t) költség (eFt) 

3 5 33 

4 5 32 

5 5 37 

5 4 29 

4 4 30 

3 4 25 

3 3 27 

4 3 26 

5 3 31 

a. Vezesse le az R korrelációs mátrixot! 

b. Határozza meg a parciális korrelációs együtthatókat! 
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