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1. feladat 
 

Definiáljon egy konkrét sokaságot és soroljon fel a definiált sokaságra vonatkozóan ismérveket (közös, 

megkülönböztető, időbeli, területi, minőségi és mennyiségi ismérveket)! 

 

 

2. feladat 
 

2009 szeptemberében megvizsgálták a magyarországi jogi személyiségű építőipari kft-ket. Töltse ki a 

táblázat hiányzó részeit! 

 

Megnevezés 
Ismérv 

Közös Megkülönböztető 

 jogi személyiségű  

területi   

  árbevétel nagysága 

 2009. szeptember  

 

 

3. feladat 
 

A megfigyelt sokaság a részvénytársaságok 2007. szeptember 10-én, Magyarországon. 

A sokaság fajtája: ...................................................................................................  

A sokaság egy egysége: .........................................................................................  

Töltse ki a táblázat rovatait! 

Az ismérv 

megnevezése közös megkülönböztető 

   

   

   

   

 

 

4. feladat 
 

Egy gazdasági konferencia résztvevőit a következő szempontok szerint figyelték meg: 

 

Megnevezés Ismérv Ismérvváltozat 

Foglalkozás   

Mely országban járt már konferencián   

Hányszor járt külföldön   

Milyen idegen nyelven beszél   

Születési év   

 

Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 
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5. feladat  

 

Milyen típusú ismérveket takarnak a következő jellemzők? 

a) Egy vállalkozás árbevétele: .........................................................................  

b) Tőzsdén jegyzett cégek székhelye: ..............................................................  

c) A hallgatók nemek szerinti megoszlása: .....................................................  

d) A Statisztika gyakorlat időtartama: .............................................................  

e) A dolgozók állampolgársága egy vállalatnál: ..............................................  

f) A Statisztika vizsgán megszerzett pontok: ..................................................  

g) Egy titkárnő születési ideje: ........................................................................  

 

 

6. feladat 

Nevezze meg a következő sokaságok típusait! 

a) Magyarország települései 2009. január 1-én 

b) Az élveszületések Magyarországon 2009-ben 

c) Hazánkba érkező turisták 2009-ben 

d) Magyarország népessége a 2008-as népszámláláskor 

e) Nyíregyháza gépkocsiállománya 2008. december 31-én 

f) Magyarország bauxittermelése 2009. január 20-án 

g) A Microsoft értékesített számítógépei 2007-ben 

h) Egy vállalt dolgozói 2008-ban 

i) A munkanélküliek Magyarországon 2009. január 1-én  

 

 

7. feladat 

 

Az alábbi állítások tekintetében definiálja, hogy melyik statisztikai sokaság (azon belül álló vagy 

mozgó) vagy statisztikai adat (azon belül diszkrét vagy származtatott)! 

1. 2009. augusztus 14-én az OTP részvényeinek átlagárfolyama 4725 Ft volt. 

2. A 2009-es kanadai kajak-kenu vb-n Kovács Katalin négy aranyérmet szerzett. 

3. 2008 augusztusában a Balatonnál nyaraló turisták. 

4. Az E/6-os kollégium férfi lakóinak 60%-a inkább sört fogyaszt a bulikon. 

5. A 2009-es Sziget Fesztiválon bulizó hölgyek. 

6. A Miskolci Egyetem GT Kar gazdálkodási-menedzsment szakán a 2009/2010-es tanévre a 

felvételi pontszám 371 pont volt. 

7. A sarki közért áprilisi forgalma. 

8. 2009. szeptember 10-én a regisztrált vállalkozások. 

9. Az infláció mértéke 2008. év végén 5% 

10. Miskolc város lakossága 2009. január 1-én 

11. A 2009. május 1-én büntetésüket töltő rabok száma az EU- ban 

12. Munkavállalás céljából Magyarországra érkező külföldiek 2008-ban 

 

 

8. feladat 
 

Mondjon példákat  

a) diszkrét egyedekből álló állósokaságra 

b) diszkrét egyedekből álló mozgósokaságra 

c) folytonos egyedekből álló állósokaságra 

d) folytonos egyedekből álló mozgósokaságra 
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9. feladat 
 

Állapítsa meg az alábbi sokaságok típusát és egészítse ki a meghatározásokat egy időponttal vagy egy 

időszakkal! 

a) A felsőoktatási intézmények Magyarországon: 

b) Az OMO mosópor eladási forgalma a miskolci Metró áruházban: 

c) A halálozások Budapesten: 

d) A Magyarországra érkező turisták: 

e) Magyarország népessége: 

f) A gépkocsiállomány Zalaegerszegen: 

g) A TAURUS Gumigyár félkész termékei: 

 

 

10. feladat 

 

Válasszuk külön a következő változókat aszerint, hogy minőségi vagy mennyiségi változók-e! 

Melyik mennyiségi változó diszkrét és melyik folytonos? 

a) A háztartásokban használt neoncsövek élettartama 

b) Azon autóknak a száma, amelyek megfelelnek a 2007. szeptemberi műszaki vizsgán 

c) Újszülött csecsemők súlya 

d) A különböző súlyú csomagok postaköltsége 

e) A tehergépjárművek típusai egy multinacionális vállalatnál 

f) Az automata csomagológép által megtöltött lisztes zsákok súlya 

g) Az alkalmazottak foglalkozás szerinti megoszlása a Miskolci Egyetemen 

h) A hibás termékek száma egy gyártási folyamat során 

i) Azon idegen nyelvek, amelyeket Miskolci Egyetem pénzügy-számvitel szakos hallgatói 

tanulnak 

 

 

11. feladat 

 

Igaz-hamis állítások: 

1. A hallgatók testmagassága minőségi összehasonlító sort alkot. 

2. A lakosság foglalkozás szerinti megoszlása csoportosító sort képez. 

3. A mozgó sokaságot időpontra vonatkozóan értelmezzük. 

4. A sertések súlya folytonos minőségi ismérv. 

5. Egyszerű tábla nem tartalmaz összesen adatot. 

6. Az életkor szerint rendezett sokaság mennyiségi sort alkot. 

7. A tábla dimenziószáma azt fejezi ki, hogy egy statisztikai adat hány statisztikai sorhoz 

tartozik. 

8. Egy vállalat árbevétele diszkrét mennyiségi ismérv. 

 

 

12. feladat 

 

Milyen statisztikai sorokat tartalmazhat ... 

a) az egyszerű tábla? 

b) a csoportosító tábla? 

c) a kombinációs tábla? 
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13. feladat 

 

Jellemezze az alábbi táblázatokat (típus, sorok típusa, dimenziószám)! 

 

a) 

A Rock-Well Bt. dolgozóinak létszáma 2009-ben (fő) 

Végzettség 
Nem 

Férfi Nő 

Alap 2 3 

Közép 4 4 

Felső 3 1 

Összesen 9 8 

 

b) 

Egy egyetem hallgatóinak szórakozásra költött összeg szerinti csoportosítsa (fő) 

Szórakozásra 

költött összeg 

(Ft) 

Gazdász Jogász Gépész Összesen 

Férfi Nő ∑ Férfi Nő ∑ Férfi Nő ∑ Férfi Nő ∑ 

0 -   5.000 20 12 32 10 10 20 30 4 34 60 26 86 

5.001 - 

10.000 
23 8 31 12 20 32 23 10 33 58 38 96 

10.001 - 

20.000 
2 30 32 20 4 24 3 2 5 25 36 61 

Összesen 45 50 95 42 34 76 56 16 72 143 100 243 

 

c) 

Népesség száma Valahol országban az év végén, ezer fő 

Évek 
Létszám 

X megye Y megye 

1991. 1000 1200 

1992. 1100 1300 

1993. 1100 1500 

1994. 1200 1550 

1995. 1240 1700 

 

 

14. feladat 

 

Készítsen statisztikai táblákat az alábbi adatok felhasználásával: 

a) 2007-ben a külföldre utazó magyarok száma 13.595,4 ezer fő volt, 2008-ra ez 20%-kal emelkedett. 

2007-ben a kiutazók 90%-a közúton hagyta el az országot, ez az arány 2008-ra nem változott.2007-

ben 8%-uk utazott vonaton, 2008-ra ez 9%-ra nőtt. A hajón utazók száma mindkét évben 11 ezer fő 

volt. 

b) Egy egyetem öt karán az 2008/09-es tanév I. félévében 10.000 hallgató tanult nappali és levelező 

tagozaton. Minden nyolcadik hallgató volt levelezős. A Gépészmérnöki Karon 150 első éves 

hallgató volt, ezek 20%-a lány. A Jogtudományi Karon a fiúk-lányok aránya 40-60%, a 

közgazdászoknál éppen fordítva. Az egyetemen 1.200 jogász és 700 közgazdász hallgató tanul 

nappali tagozaton. Az ötödéves hallgatók összlétszáma 750 fő volt. 

 

Feladat:  

a) Nevezze meg a táblák típusát, dimenzióját és az abban található statisztikai sorok típusát! 

b) Hogyan ábrázolná a fenti táblázatok adatait? 
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15. feladat 

 

Rendezze statisztikai sorokba az alábbi adatokat! 

Nevezze meg a sorok típusát! 

 

Egy építőipari Kft. éves munkáinak adatai a teljesítés kronológiai sorrendjében 

Dátum Megbízás jellege Számlázott végösszeg 

02.12. Felújítás 1.200.000 

03.08. Felújítás 3.500.000 

04.02. Garázs építés 800.000 

05.10. Irodaház építés 30.000.000 

05.31. Ipari ingatlan építés 7.000.000 

06.15. Lakóház építés 17.000.000 

06.30. Felújítás 2.300.000 

07.20. Lakóház építés 10.000.000 

07.28. Ipari ingatlan építés 12.000.000 

08.12. Garázs építés 8.000.000 

08.15 Lakóház építés 70.000.000 

08.25. Irodaház építés 6.500.000 

08.31. Irodaház építés 27.000.000 

09.01. Felújítás 17.000.000 

09.01. Felújítás 19.000.000 

09.05. Felújítás 1.200.000 

09.11. Ipari ingatlan építés 5.000.000 

10.25. Garázs építés 4.600.000 

11.01. Felújítás 2.900.000 

11.05. Felújítás 800.000 

11.15. Felújítás 2.400.000 

11.20. Felújítás 1.900.000 

12.01. Lakóház építés 19.500.000 

12.01. Garázs építés 1.900.000 

12.30. Lakóház építés 25.000.000 

 
 

16. feladat 
 

1989. I. 1-jén Magyarországon 5.107e férfi és 5.482e nő élt. A férfiak közül 1.490e fő volt kiskorú és 

796e fő nyugdíjkorú. A nőknél ugyanezen adatok rendre 1.433e fő, 1.522e fő. 

 

Feladat: 

a) A fenti adatokat helyezze el egy megfelelő táblába! 

b) Nevezze meg a tábla típusát és dimenziószámát! 

 

 

17. feladat 

 

A Marian Cozma emlékére megrendezett Magyarország-Románia barátságos labdarúgó-mérkőzésről az 

alábbi adatok ismertek: A mérkőzést összesen 20.000 fő tekintette meg, melynek 80%-a hazai drukker 

volt. A hazai drukkerek közül 3.000 fő ingyen tekinthette meg a mérkőzést, míg 1%-uk a VIP helyeket 

foglalták el, a többi néző átlagos értékű jegyet vett. A román szurkolók között 50 fő rendelkezett VIP 

belépővel, a többieknek fizetni kellett a jegyért. 

 

Feladat: 

Helyezze el statisztikai táblába az adatokat! 
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18. feladat 

 

Szerkesszen statisztikai sort az alábbi információk felhasználásával! 

Egy színházi előadás nézőiről a következő adatokat ismerjük. Összesen 622 váltott jegyet az előadásra. 

Ebből 24-en voltak 14 évesek, vagy ennél fiatalabbak, 282-en már betöltötték a 14. életévüket, de még 

nem voltak 24 évesek, 171-en közülük még nem múltak el 36 évesek, de a 23. életévüket betöltötték. 84 

fő volt 36 és 50 év között, 50 évtől idősebb látogatók száma 61 fő volt. 

a) Milyen az ön által szerkesztett sor típusa? 

b) A fenti adatok felhasználásával szerkesszen statisztikai táblát úgy, hogy a nézőket jellemezze 

–a korukon kívül – egy másik ismérvvel! Az ismeretlen adatok helyét hagyja üresen a 

táblában! Milyen az így szerkesztett tábla típusa? Milyen sorokat tartalmaz? 

 

 

19. feladat 

 

Sorolja fel a tanult mérési skálákat és határozzon meg gyakorlati példát alkalmazhatóságukra! 

 

 

20. feladat 
 

Milyen mérési skálán mérhetjük a következő adatokat? 

a) Fizetés (Ft) 

b) Lóversenyen a lovak helyezése 

c) Nemek 

d) Vizsgajegyek 

e) Hőmérséklet (C) 

f) Kamat (%) 

g) Rendszám 

h) Állampolgárság 

i) Naptári idő 

 

 

21. feladat 
 

Nevezze meg az alábbi viszonyszámok típusait! 

a) Az Alma Kft. dolgozóinak 50%-a fizikai munkás: 

b) B-A-Z megyében 2008-ban az egy főre jutó bruttó átlagbér …..Ft volt: 

c) Augusztusban az előző év azonos időszakához képest hazánkban az ipari termelés ….%-kal 

csökkent. 

d) A ME pénzügy-számvitel szakon egy férfira három nő jut: 

e) Magyarország népsűrűsége….fő/km2: 

f) Magyarországon az 1 főre jutó GDP …volt 2008-ban: 

g) A Statisztika Tanszék oktatóinak fele nő: 

 

 

22. feladat 
 

Március 8-án rendezett FTC – UTE labdarúgó-mérkőzésen 18.300 néző volt. A nőnap alkalmából a 

hölgyek ingyen tekintették meg a mérkőzést. Ismert továbbá, hogy a rendezők összesen 14.800 jegyet 

adtak el. 

 

Feladat: 

a) Mennyi volt a nők aránya a stadionban? 

b) Nevezze meg a kiszámított mutatót! 
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23. feladat 
 

1989-ben Magyarországon 35.754 orvos volt, ebből 18.896 a férfiak száma. 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a férfiak és a nők arányát! 

b) Állapítsa meg az ezer férfira jutó nők számát! 

c) Nevezze meg a kiszámított viszonyszámokat! 

 

 

24. feladat 

 

1995. január 1-jén Magyarország lakosságának 52,1%-a volt nő! 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki az 1000 férfira jutó nők számát! 

b) Milyen viszonyszámot számított? 

 

 

25. feladat 

 

Valamely középiskola tanulóinak megoszlása (fő) 

Életkor (év) Fiú Lány Összesen 

14 - 15 3 87 90 

16 - 17 4 92 96 

18 - 19 5 91 96 

Összesen 12 270 282 

 
Feladat: 

a) Nevezze meg, milyen statisztikai sorokat tartalmaz a tábla! 

b) Nevezze meg a tábla típusát! 

c) Számítsa ki az iskolára vonatkozóan a fiúk és a lányok arányát, illetve az 1 fiúra jutó lányok 

számát! Nevezze meg a kiszámolt viszonyszámokat! 
 

 

26. feladat 
 

A külföldre utazó magyarok számának megoszlása a közlekedés módja szerint 1990. évben: 

 

Közlekedés módja Külföldre utazó magyarok száma (ezer fő) 

közúton 12.148,0 

repülőgépen 334,8 

hajón 11,2 

vonaton 1.104,4 

Együtt 13.595,4 

Forrás: Statisztikai évkönyv, KSH 

 

Feladat: 

Számítsa ki a külföldre utazó magyarok számának a közlekedés módja szerinti megoszlását kifejező 

statisztikai mutatószámokat! 
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27. feladat 
 

Egy városban az épített új lakások száma az elmúlt öt évben a következő volt: 

 

Év Lakás (db) 

1996. 2.400 

1997. 2.520 

1998. 2.640 

1999. 2.500 

2000. 2.250 

 

Feladat: 

Számítsa ki a bázis- és láncviszonyszámokat! (bázisév: 1996) 

 

28. feladat 

 

A munkanélküliek számának alakulása a 15-64 éves korcsoport esetében, 

1998-2006 között: 

Év 

15-64 éves 

munkanélküliek 

száma (ezer fő) 

1998=100% 
Előző 

év=100% 

Változás az előző évhez 

képest 

% ezer fő 

1998. 310,4     

1999. 285,1     

2000. 263,2 *    

2001. 233,9    * 

2002. 238,4     

2003. 244,3  *   

2004. 252,4     

2005. 303,1     

2006. 316,5   *  

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Milyen viszonyszámokat alkalmazott a munkanélküliek számának alakulásának vizsgálata 

során? 

c) Értelmezze *-gal jelölt adatokat! 

 

29. feladat 
 

A magyarországi bruttó hazai termék értéke, folyó áron 

 

Év 
GDP 

milliárd Ft 2000 = 100% Előző év = 100% 

2000. 13.512,3   

2001. 15.238,4   

2002. 17.184,4   

2003. 18.914,9   

2004. 20.695,5   

2005. 21.993,1   

2006. 23.775,3   

2007. 25.479,4   

Forrás: KSH 

 

Feladat: 

Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 
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30. feladat 
 

Magyarországon az 1 főre jutó élelmiszerfogyasztás 2001. és 2007. között: 

 

Év 

Élelmiszerfogyasztás 
Eltérés előző 

évhez képest 

(ezer Ft) 
2001 = 

100% 

Előző év = 

100% 
ezer Ft % 

2001. 140,1 … … … … 

2002. 148,8 … … … … 

2003. 150,4 …* …* … … 

2004. 156,6 … … … … 

2005. 154,7 … … …* …* 

2006. 166,7 … … … … 

2007. 179,5 … … … … 

 

Feladat:  

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Értelmezze a *-gal jelölt mutatókat! 

c) Nevezze meg a statisztikai tábla, illetve a benne található statisztikai sorok típusát! 
 

 

31. feladat 

 

A népesség alakulása egy városban 1987. és 1996. között: 

 

Év Népesség száma (fő) 1987 = 100% 1991 = 100% Előző év = 100% 

1987. ... ... ... ... 

1988. ... 102,5 ... ... 

1989. ... ... ... 106,7 

1990. 12.300 118,0 ... ... 

1991. ... 125,0 ... ... 

1992. ... ... 112,0 ... 

1993. ... ... ... ... 

1994. ... ... 120,0 104,4 

1995. ... ... ... ... 

1996. 13.900 ... ... 102,1 

 

Feladat: 

Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 
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32. feladat 

 

A kiskereskedelmi forgalom alakulása Nógrád megyében: 

 

Év 
Eladási forgalom 

millió Ft 2000 = 100% Előző év = 100% 

2000. 1.795 ... ... 

2001. ... 107,2 ... 

2002. 2.074 ... ... 

2003. ... ... 106,8 

2004. ... 135,2 ... 

2005. ... ... ... 

2006. ... 163,8 107,8 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Nevezze meg a statisztikai tábla, illetve a benne található statisztikai sorok típusát! 

 

 

33. feladat 
 

Magyarország népességének alakulása 1960. és 1996. között: 

 

Év 
Népesség száma 

(ezer fő) 
1960 = 100% Előző időszak = 100% 

1960. ... ... ... 

1970. ... ... 103,6 

1980. 10.709,5 107,5* ... 

1990. 10.374,8 ... ... 

1996. ... ... 98,0* 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázatot! 

b) Értelmezze a *-gal jelölt mutatókat! 

 

 

34. feladat 
 

Egy vendéglátó vállalat forgalmát jellemző adatok: 

 

Hónapok 
Forgalom 

(eFt) 

június = 

100% 

Előző hó = 

100% 

Eltérés az előző hónaphoz képest 

eFt % 

Június ... ... ... ... ... 

Július ... ... ... ... -5 

Augusztus ... ... ... +50 ... 

Szeptember ... 110,0 ... ... ... 

Október ... ... ... +100 ... 

November ... ... ... ... +10 

December ... ... ... +300 +4 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a hiányzó adatokat! 

b) Nevezze meg a fenti táblában szereplő sokaság típusát és a táblát alkotó statisztikai sorokat! 
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35. feladat 
 

Egy vállalat tevékenységére vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük: 

 

Év 
Dolgozói létszám 

Előző év=100% 
Termelés 

(ezer db) 

2000 = 

100 % 

Előző év 

= 100% 

Változás 

%-ban e db-ban 

2000. 97,4 … … … … … 

2001. 100,8 620 … … … +20 

2002. 110,3* … 125,0   …* … … 

2003. 109,2 … … 108,0 … … 

2004. 105,4 … … … +13,6 … 

2005. 96,5 880 … …   …* … 

2006. 99,0 870 … 98,9 … … 

2007. 100,0 875   …* … … … 

2008. 103,8 … … … …   …* 

 

2000 és 2008 között évente átlagosan 5,2%-kal nőtt a termelés. 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Értelmezze a *-gal megjelölt értékeket! 

c) Hány %-kal változott a termelés 2002-ről 2007-re? 

d) Hány %-kal változott a létszám 2002-ről 2005-re? 

e) Hány %-kal változott az egy főre jutó termelés 2000-ről 2002-re? 

f) Hány %-kal változott a létszám 2004 és 2008 között évente átlagosan? 

 

 

36. feladat 
 

Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma 2002-2008. 

 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ME-re felvett 

hallgatók száma 

Előző év=100% 

114,32 95,76 108,21 90,70 95,04 86,79 99,06 

Forrás: www.felvi.hu alapján 

 

Feladat: 

a) Állapítsa meg, hogy 2002-ről 2005-re hány %-kal változott a Miskolci Egyetemre felvételt 

nyert hallgatók száma? 

b) Állapítsa meg, hogy hány %-kal változott a Miskolci Egyetemre felvételt nyert hallgatók 

száma 2003 és 2008 között évente átlagosan? 

 

 

37. feladat 

 

A búzatermelés 1992 és 2002 között évenként átlagosan 1,5%-kal nőtt. 2002-ről 2003-ra 14%kal 

csökkent, 2003-ról 2004-re 2,5%-kal nőtt.  

 

Feladat: 

a) Állapítsa meg, hogy 1992-ről 2004-re hány %-kal változott a búzatermlés? 

b) Számítsa ki, hogy 1992 és 2004 között évenként átlagosan hány %-kal változott a 

búzatermelés! 

 

 

http://www.felvi.hu/
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38. feladat 

 

Az alábbi vállalatokról ismertek a táblázatban megadott viszonyszámok: 

 

Időszak 

„A” Sörgyár „B” Sörgyár „C” Sörgyár 

Árbevétel változás %-ban 

1993 = 100% 1995 = 100% Előző év = 100% 

1990. 75,0 65,0 - 

1991. 83,0 67,0 108,0 

1992. 94,0 72,0 102,0 

1993. 100,0 86,0 110,0 

1994. 107,0 93,0 109,5 

1995. 120,0 100,0 107,0 

 

Feladat: 

a) Viszonyszámok segítségével hasonlítsa össze a fenti vállalatok árbevételének változását! 

b) Melyik vállalatnál volt nagyobb az árbevétel változása? 

 

 

39. feladat  

 

Egy vállalat forgalmának alakulását a következő viszonyszámok jellemzik: 

Az áprilisi forgalom januári bázison 120%, a júniusi forgalom az áprilisinak 110%-a, az augusztusi 

forgalom 15%-kal több, mint az áprilisi. Augusztusról szeptemberre 2%-kal, augusztusról októberre 

pedig 7%-kal csökkent a forgalom. A decemberi forgalom 1,15-szöröse az októberinek. 

 

Feladat: 

a) Hogyan változott a vállalat forgalma januárról szeptemberre? 

b) Számítsa ki a vállalat forgalmának havi átlagos változását az adott évben! 

 

 

40. feladat 
 

1994-ben - a KSH adatai szerint - az infláció mértéke 23,5% volt. Ez átlagosan havonta hány százalékos 

áremelkedésnek felel meg? 

 

 

41. feladat 
 

Havi 5%-os infláció évesítve hány %-os áremelkedést jelent? 

 

 

42. feladat 
 

Egy cukorgyárban 1995-ben az egy foglalkoztatottra jutó termelés 63 t/fő volt. A dolgozók 82%-a fizikai 

dolgozó. Számítsa ki az 1 fizikaira jutó termelést! 

 

 

43. feladat 
 

Határozza meg, hogy egy vállalat adott osztályán a férfiak hány %-a diplomás! Ismert, hogy a 

diplomásoknak 55%-a, a dolgozóknak pedig 48%-a férfi, továbbá az, hogy az adott osztályon a dolgozók 

62%-a diplomás. 
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44. feladat 

 

Ház Kft. telephelyeire vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

 

Telephely 
1 főre jutó bruttó bér 

(Ft/fő) 
Béralap (Ft) 

Sasháza 230.000 2.300.000 

Bagolyháza 185.000 4.625.000 

Verébháza 260.000 2.080.000 

 
Feladat: 

Határozza meg a Ház Kft. telephelyeire vonatkozó adatok ismeretében az 1 főre jutó bruttó átlagbért! 

Nevezze meg az előbb kiszámolt viszonyszám típusát! 

 

 

45. feladat 

 

Két megyében az orvosok és a lakosok számára, valamint az orvosellátottság mutatószámaira 

vonatkozóan a következő adatokat ismerjük: 

 

Megye 
Orvosok 

száma (fő) 

Lakosok 

száma (fő) 

1 orvosra jutó 

lakosok száma (fő) 

Tízezer lakosra jutó 

orvosok száma (fő) 

A 640 … 312,5 … 

B … 400.000 … 35 

 

Feladat:  

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Határozza meg az országban az 1 orvosra jutó lakosok számát! 

 

 

46. feladat 
 

Az egyik felsőoktatási intézményre vonatkozóan ismerjük a következőket 1996-ban: 

 

Kar Az összes hallgató megoszlása (%) 1 oktatóra jutó hallgatók száma 

X 40 36 

Y 18 11 

Z 42 52 

Összesen 100 ... 

 

A felsőoktatási intézményben az 1 oktatóra jutó hallgatók száma 1983-ban 43 fő volt. 

 

Feladat: 

a) Határozza meg, hogy a felsőoktatási intézményben 1 oktatóra hány hallgató jut! Nevezze meg 

a kiszámított viszonyszámok típusát! 

b) Hogyan ábrázolná szemléletesen az 1 oktatóra jutó hallgatók számának idősorát (ha ismerné 

azt)? 

c) Határozza meg, hogy évente átlagosan hány százalékkal változott az 1 oktatóra jutó hallgatók 

száma 1983. és 1996. között! 
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47. feladat 

 

Magyarország népességére és népmozgalmára vonatkozó adatokat tartalmazza az alábbi tábla: 

 

Időszak 
Népesség száma 

(ezer fő) 

Házasságkötések Halálozások 

száma 
1.000 lakosra 

jutó 
száma 

1.000 lakosra 

jutó 

1993. 10.277 ... 5,92 150.244 ... 

1994. ... 54.114 5,30 ... 14,3 

1995. ... ... ... ... ... 

Forrás: Statisztikai évkönyv, KSH 

 

1994-ről 1995-re a házasságkötések száma 1,2%-kal csökkent, míg a halálozások száma 1993-ról 1995-

re 3,2%-kal csökkent. A népesség száma 65 ezer fővel csökkent 1993-ról 1995-re. 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Nevezze meg a tábla típusát, a benne szereplő sorok fajtáit! 

 

 

48. feladat 
 

Egy kiskereskedelmi vállalatnál három boltcsoport forgalmi adatai a következők: 

 

Boltcsoport 

Forgalom (eFt) 
Tervezett 

forgalom a 

bázis %-ában 

Tényleges forgalom 

Bázis 

időszak 

Beszámolási 

időszak 
a terv a bázis 

Tény Terv Tény %-ában 

I. ... ... 38.770,2 105,0 102,0 ... 

II. 72.000 ... ... ... 105,0 113,4 

III. ... ... ... 102,0 ... ... 

Együtt 208.200 ... ... ... ... ... 

 

A III. sz. boltcsoport tényleges forgalma 4.608 eFt-tal maradt el a tervezettől. 

 

Feladat: 

Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! 

 

 

49. feladat 

 

A bűncselekmények adatai Magyarországon: 

 

 1990 1993 

Ismertté vált bűncselekmények 341.061 400.935 

Ismertté vált bűnelkövetők 112.254 122.621 

Ebből: felnőtt 99.990 107.620 

            fiatalkorú 12.264 15.001 

Jogerősen elítéltek 46.554 73.366 

Ebből szabadságvesztésre ítéltek 17.875 23.160 

 

Feladat: 

Képezzen viszonyszámokat a táblázat adatai alapján! 
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50. feladat 

 

Egy vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok: 

 

Megnevezés 2007 2008 2007=100% 

Árbevétel értéke (millió Ft) 50 80  

Foglalkoztatottak száma (fő) 25   

Fizikai foglalkoztatottak száma (fő) 20   

1 foglalkoztatottra jutó árbevétel értéke (ezer Ft/fő)   125 

1 fizikai foglalkoztatottra jutó árbevétel értéke  

(ezer Ft/fő) 
  128 

 

Feladat: 

a) Nevezze meg a statisztikai sorok illetve tábla típusát, dimenziószámát! 

b) Pótolja a táblában a hiányzó adatokat! 

 
 

51. feladat 

 

Megnevezés A megye B megye 

Népesség átlagos száma (ezer fő) 450 … 

Születések száma … 6396 

Szülőképes korú nők aránya (%) 25 … 

1000 főre jutó születések száma (0/00) … 12,3 

1000 szülőképes korú nőre jutó születések száma (0/00) 44,0 … 

Szülőképes korú nők átlagos száma (ezer fő) … 145,6 

 

Feladat: 

Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! 

 

 

52. feladat 
 

Stat Jenő egyetemi hallgató autóbusszal jár az egyetemre. Néhány napon át megmérte, hogy mennyit 

kell várnia az első egyetem felé közlekedő autóbuszra. A következő időket tapasztalta (percben): 

 

7, 6, 0, 4, 0, 1, 5, 2, 2, 16, 1, 0, 2, 3, 9, 2, 4, 10, 3, 1, 2, 12, 4, 1 

 

Feladat: 

a) Mennyit kellett várnia Stat Jenőnek átlagosan az első autóbuszra? 

b) Milyen középértékekkel lehet még jellemezni a várakozási időt? Számítsa ki és értelmezze! 

c) Mennyi a várakozási idő szórása? 

d) Számítson további szóródási mutatókat! 

e) Határozza meg a kvartiliseket! 

f) Szimmetrikusnak tekinthető-e a várakozási idő eloszlása? Milyen mutatószámokkal 

vizsgálható az aszimmetria? Számítsa ki és értelmezze az aszimmetria mutatószámait! 
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53. feladat 

 

2008-ban a Miskolci Egyetemen a GT-108-as tanulócsoportba került hallgatók felvételi pontszámai a 

következők voltak: 

 

110; 119; 111; 118; 99; 109; 107; 111; 113; 109; 107; 98; 100; 99; 117; 118; 119; 120; 120; 116; 117; 

118; 119; 120. 

 

Feladat:  

a) Jellemezze középértékekkel a felvételi pontszámok eloszlását! 

b) Milyen a felvételi pontszámok szóródása? 

c) Készítsen Box  whiskers ábrát! Mit tud leolvasni az ábráról? 

d) Számítsa ki és értelmezze az F mutatót! 

 

 

54. feladat 

 

Egy gazdasági társaságnál megvizsgálták, hogy az alkalmazottak szolgálati autója hány kilométert futott 

az elmúlt évben. Az adatok a következők voltak ezer km-ben: 

40, 52, 37, 53, 39, 44, 54, 42, 34, 18, 59, 62, 30, 24, 41, 29, 38, 19, 57, 52, 46, 60, 26, 46, 36, 38, 34, 38 

 

Feladat: 

a) Készítsen rangsort! 

b) Jellemezze középértékekkel a felvételi pontszámok eloszlását! 

c) Milyen a felvételi pontszámok szóródása? 

d) Számítson további szóródási mutatókat! 

e) Szimmetrikusnak tekinthető-e a várakozási idő eloszlása? 

 

 

55. feladat 

 

Egy vállalkozásnál az azonos terméket előállító dolgozók napi teljesítménye db-ban: 

11, 11, 13, 12, 14, 14, 12, 15, 11, 13, 15, 12, 14, 13, 13, 14, 12, 13 

 

Feladat: 

a) Határozza meg a dolgozók napi teljesítményére vonatkozó középértékeket és készítsen 

szöveges elemzést! 

b) Ábrázolja Box & whiskers ábrán a napi teljesítmény eloszlását! Milyen adatokat olvashat le az 

ábráról? 
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56. feladat 

 

A magyar családok számának alakulása a családban élő gyermekek száma alapján  

(ezer család): 

 

Gyermekek száma 1970. január 1. 1990. január 1. 

0 gyermek 974 992 

1 gyermek 1.023 954 

2 gyermek 645 761 

3 gyermek 163 148 

4 gyermek és több 86 40 

Forrás: Statisztikai Évkönyv, 1994. KSH 

 

Feladat: 

Jellemezze az ismert középértékek segítségével, hogyan változott Magyarországon a családokban a 

gyerekek száma 1970-ről 1990-re! 

 

 

57. feladat 

 

Egy adott vállalatnál megvizsgálták a dolgozók teljesítményét, a vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Teljesítmény (db) Dolgozók száma (db) 

10 10 

25 38 

30 32 

44 28 

50 12 

Összesen … 

Feladat: 

a) Nevezze meg a tábla típusát! 

b) Határozza meg a középértékeket! 

c) Számítsa ki a szórást és a relatív szórást és értelmezze a kapott eredményeket! 

 

 

58. feladat 

 

Egy adott országban a nyilvántartott munkanélküliek 5%-át vizsgálták meg: A mintára vonatkozó 

összesített értékeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Munkanélküli járadék 

(eFt/hó) 

Munkanélküliek száma 

(fő) 

- 20 48 

20 - 25 90 

25 - 30 120 

30 - 40 180 

40 - 50 150 

50 -  12 

Összesen 600 

 

Feladat: 

a) Nevezze meg a tábla típusát! 

b) Jellemezze a munkanélküliek havi munkanélküli járadékát az ismert eloszlásjellemzők 

segítségével! 
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59. feladat 

 

Egy bank vidéki fiókjában azt vizsgálták, hogy a lakossági betétesek egy naptári évben hányszor 

fordultak meg a betétjükkel kapcsolatos ügyben az adott vidéki fiókban. Ezt a következő táblázat 

foglalja össze: 

 

Előfordulások száma Betétesek száma (fő) 

  - 1 8 

 2 - 4 26 

 5 - 8 49 

 9 - 12 257 

 13 - 16 147 

 17 - 20 56 

 21 - 38 12 

Összesen 555 

 

Feladat: 

a) Elemezze a fenti táblázat alapján a betéttulajdonosok magatartását középértékek, szóródás és 

aszimmetria mutatók segítségével! 

b) Melyik középérték jellemzi jobban a betéttulajdonosok magatartását? 

c) Rajzolja meg a betéttulajdonosok magatartásának Box  whiskers ábráját! 

 

 

60. feladat 

 

Az egyik fuvarozó vállalat tehergépkocsi állományának teherbírás szerinti összetétele 1996. december 

31-én: 

 

Teherbírás (tonna) Gépkocsik száma (db) 

 0,5 - 2,0 20 

 2,1 - 3,5 25 

 3,6 - 5,0 19 

 5,1 - 6,5 12 

 6,6 - 8,0 10 

 8,1 - 9,5 7 

 9,6 - 11,0 5 

 11,1 - 12,5 2 

Összesen 100 

 

Feladat:  

Jellemezze a tehergépkocsik eloszlását az ismert eloszlásjellemzők segítségével (középértékek, 

szóródás, aszimmetria)! 
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61. feladat 
 

Egy rendelőintézetben egy adott héten a betegek várakozási ideje a következőképpen alakult: 

 

Várakozási idő (perc) Betegek megoszlása (%) 

0 - 15 15 

15,1 - 25 25 

25,1 - 35 30 

35,1 - 45 15 

45,1 - 60 10 

60,1 -   5 

Összesen 100 

 

Feladat: 

a) Határozza meg a statisztikai sor típusát! 

b) Az ismert és kiszámítható eloszlásjellemzők segítségével jellemezze számszerűen és 

szövegesen is a betegek várakozási idejének alakulását! 

c) Készítsen Box  whiskers ábrát! 

 

 

62. feladat 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az őstermelők termőterület szerinti megoszlása: 

 

Termőterület (hektár) Őstermelők száma (fő) 

 0 - 5 100 

 5 - 10 90 

 10 - 25 80 

 25 - 50 60 

 50 - 100 10 

 100 - 10 

Összesen 350 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a termőterület nagyságára vonatkozó eloszlásjellemzőket! 

b) Jellemezze a termőterület nagyságát az ismert gyakorisági sorokkal! 

 

 

63. feladat 

 

Egy vállalatnál a dolgozók 5%-a 200 Ft/óra alatt, 480 fő 200 és 224 Ft/óra, 35% 225 és 249 Ft/óra, 370 

fő 250 és 274 Ft/óra, 12% pedig 275 és 299 Ft/óra órabérrel dolgozik. A vállalatnál 2000 fő dolgozik. 

 

Feladat: 

a) Készítsen statisztikai táblát az előző adatok felhasználásával! Egészítse ki a hiányzó adatokkal! 

b) Határozza meg a tábla és a benne található statisztikai sorok típusát! 

c) Jellemezze középértékekkel, szóródás és aszimmetria mutatókkal a dolgozók órabérét a 

vállalatnál! 
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64. feladat 
 

Magyarországon 2000-ben épített lakásokra vonatkozó adatok: 

 

Terület Épített lakások száma (e db) Átlagos alapterület (m2) 

Budapest 12 70 

Vidéki város 35 95 

Községek 24 100 

 

Feladat: 

Számítsa ki az épített lakások átlagos alapterületét! 

 

 

65. feladat 
 

Egy közkedvelt, Magyarországon gyártott személygépkocsi fogyasztásának ellenőrzésére 150 db-ból 

álló mintát vizsgáltak meg. A mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Fogyasztás 

(l/100 km) 

Személygépkocsi 

(db) 

- 4,0 13 

4,1 - 4,5  27 

4,6 - 5,0 41 

5,1 - 5,5 49 

5,6 - 6,0 16 

6,1 - 4 

Összesen 150 

 

Feladat: 

a) Mennyit fogyaszt átlagosan ez a közkedvelt személygépkocsi? 

b) Mennyi a tipikus fogyasztás? 

c) Számítsa ki az átlagos fogyasztástól való átlagos négyzetes eltérést! 

 

 

66. feladat 

 

Az egyetem közelében új élelmiszerüzlet nyitását tervezik. A beruházás előtt megvizsgálták, hogy az 

egyetemváros lakói mennyit költenek hetente élelmiszerre. A vizsgálat eredményeit a következő 

táblázat tartalmazza: 

 

Élelmiszerkiadás (Ft) Létszám (fő) fi
’ 

  - 500   

 501 - 1.000 10 12 

 1.001 - 1.500  35 

 1.501 - 2.000 17  

 2.001 - 3.000  82 

 3.001 - 4.500  92 

 4.501 -   

Összesen 100  

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait és nevezze meg a táblát, illetve a benne található sorok 

típusait! 

b) Jellemezze a megfelelő eloszlásjellemzőkkel a hallgatók heti élelmiszerkiadásait 
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67. feladat 

 

Pál községben megvizsgálták a lakosság vízfogyasztását, a vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Vízfogyasztás 

(m3) 

Háztartások 

száma (db) 
f’ g g’ s s’ z z’ 

1 10    *    

2,5 38 *    *   

3 32   *     

4 28  *     * 

5 12      *  

Összesen 120        

 

Feladat: 

a) Nevezze meg a tábla típusát! 

b) Írja fel a gyakorisági sorokat és értelmezze a 3 m3-es vízfogyasztáshoz tartozó értékeket! 

c) Határozza meg a középértékeket és értelmezze a kapott eredményeket! 

d) Számítsa ki a relatív szórást és értelmezze a kapott eredményt! 

e) Értelmezze a *-gal jelölt értékeket! 

 

 

68. feladat 

 

Az alábbi táblázat az 1997 januárjában öregségi nyugdíjban részesülők megoszlásáról tartalmaz 

különböző fajta mennyiségi sorokat az alapellátás nagysága szerint: 

 

Az alapellátás 

nagysága (Ft) 

f 

………… 

f' 

……….. 

g 

………… 

g' 

………… 

- 10.999 . 5.143 . . 

11.000 - 14.999 118.766 . . . 

15.000 - 19.999  . 540.537 . . 

20.000 - 39.999 . . . . 

40.000 - 69.854 . . . 

Összesen 1.643.552 . . . 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó rovatait! 

b) Milyen mennyiségi sorokat tartalmaz a tábla? 

c) Jellemezze az öregségi nyugdíjban részesülők alapellátás nagysága szerinti eloszlását a tanult 

mutatókkal (középértékek, aszimmetria, szóródás)! 

d) Elemezze tetszőlegesen választott módszerrel a nyugdíjak koncentrációját! 
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69. feladat 
 

Egy hipermarketben egy szombati nap értékesítési adatai a következők: 

 

Vásárlások 

összege (eFt) 

Vásárlók 

száma(fő) 
   

 

  - 5 10     

 5,1 - 10 35     

 10,1 - 15 25     

 15,1 - 20 15     

 20,1 - 15     

Összesen      

 

Feladat: 

Vizsgálja meg a vásárlások koncentrációját! 

 

 

70. feladat 

 

Egy község önkormányzatának adatai az 1996. szeptember hónapban munkanélküli ellátásban 

részesülőkről a következő: 

 

Segély összege 

(Ft/fő) 

Ellátásban részesülők 

száma (fő) 

              -   6.000 9 

   6.001  -   8.000 13 

   8.001  -   9.000 36 

   9.001  - 10.000 15 

 10.001  - 12.000 42 

 12.001  - 14.000 11 

 14.001  - 12 

Összesen 138 

 

Feladat: 

Jellemezze megfelelő eloszlásjellemzők segítségével - mutatószámokkal és szövegesen is - az ellátásban 

részesülők segély szerinti eloszlását! 

 

 

71. feladat 

 

Egy munkahelyen a március havi fizetések átlaga 32.316 Ft, mediánja 38.540 Ft, szórása 4.125 Ft, 

relatív szórása ........................... Ha áprilisban mindenki 2.800 Ft-tal több fizetést kap, mint az előző 

hónapban, akkor az áprilisi fizetések átlaga .......................... Ft, a medián ......................... Ft, a szórás 

............................ , a relatív szórás pedig .......................... lesz. 
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72. feladat 

 

Egy tanszék egy rosszul sikerült zárthelyi dolgozat után konzultáció-sorozatot indít. A tanszék vezetője 

arra kíváncsi, hogy ezek a konzultációk hatékonyak-e. Ezért a konzultációra járók közül véletlenszerűen 

kiválasztott 11 hallgatót, és összehasonlította azok korábbi és a konzultációkon való részvétel utáni 

zárthelyi eredményeit. A 11 kiválasztott hallgató eredményei a következők: 
 

Sorszám 

Zárthelyi-eredmények (pontszám) 

a konzultációk 

előtt után 

1. 37 53 

2. 50 62 

3. 53 63 

4. 48 59 

5. 42 44 

6. 57 69 

7. 30 42 

8. 39 52 

9. 40 55 

10. 52 69 

11. 36 50 

 

Feladat: 

a) Jellemezze eloszlásjellemzőkkel a 11 hallgató zárthelyi eredményeit a konzultáció-sorozat előtt 

és után! 

b) A kiszámított mutatószámok alapján a konzultáció-sorozat eredményesnek mondható-e? 

c) Számítsa ki a 1, 2 mutatókat és értelmezze mindkét esetre! 

 

 

73. feladat 

 

Egy mezőgazdasági vállalkozás termelése három területen búzából a következő: 

 

Terület Termelés (t) Termésátlag (t/ha) 

I. parcella 8.100 4,2 

II. parcella 5.500 4,8 

III. parcella 14.800 6,2 

 

Feladat: 

Mennyi a vállalkozásnál a búza termésátlaga? 

 

 

74. feladat 

 

Egy vállalat 162 dolgozójának összéletkora 5.303 év. x 2 = 188.110  

 

Feladat: 

Határozza meg a vállalat dolgozóinak átlagos életkorát és életkoruk szórását! 
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75. feladat 

 

Egy fuvarozási vállalkozásnál a teherszállító gépjárművek megtett km-enkénti megoszlása 1994-ben az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Futott km Járművek száma 

              -   30.000 2 

  30.001 -   50.000 7 

  50.001 -   70.000 10 

  70.001 -   90.000 14 

  90.001 - 110.000 8 

110.001 - 2 

Összesen ... 

 

Feladat: 

Jellemezze középértékekkel, szóródás és aszimmetria mutatókkal a gépjárművek által futott km-ek 

alakulását 1994-ben! 

 

 

76. feladat 

 

Egy vidéki OTP fiókban egy adott napon a betétként befizetett összegről az alábbi adatok ismertek: 

 

Befizetett összeg (Ft) Ügyfelek száma (fő)   

         - 10.000 13   

10.001 - 20.000 41   

20.001 - 30.000 52   

30.001 - 40.000 18   

40.001 - 50.000 11   

Összesen    

 

Feladat: 

a) Állapítsa meg a betétek móduszát és mediánját! 

b) Számítsa ki az átlagos betét nagyságát! 

c) Vizsgálja meg a betétek nagyságának szóródását! 

d) Szövegesen értelmezze a 30.001-40.000 Ft között elhelyezett betétek esetében a kumulált relatív 

gyakoriságot! 

 

 

77. feladat 

 

Egy kereskedelmi vállalat két üzemére vonatkozóan az alábbi adatok ismertek: 

 

Üzemek Forgalom (eFt) 1 főre jutó forgalom (Ft/fő) 

I 201.000 6.450.000 

II 154.000 8.400.000 

 

Feladat: 

Számítsa ki az egy főre jutó forgalmat! 

 

  



26 

 

78. feladat 

 

Egy Egyetem II. évfolyamos hallgatóinak Statisztika érdemjegye szerinti megoszlása: 

 

Érdemjegy Létszám (fő) 

5 3 

4 4 

3 8 

2 5 

1 5 

Összesen 25 

 

Feladat: 

a) Határozza meg az érdemjegyek móduszát, mediánját és átlagát! 

b) Vizsgálja meg az érdemjegyek szóródását! 

c) Ábrázolja az alábbi eredménydeket! 

 

 

79. feladat 

 

Egy kereskedelmi vállalat létszám és forgalom adatai az ország két régiójában a következők: 

 

Bolttípus 

A régió B régió 

forgalom 

(M Ft) 

létszám 

(fő) 

forgalom 

(M Ft) 

létszám 

(fő) 

X 300 100 248 80 

Y 360 150 250 100 

Z 150 75 264 120 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki mind a két régióban az átlagos 1 főre jutó forgalmat! 

b) Elemezze a termelékenység (1 főre jutó forgalom) eltérését! 

 

 

80. feladat 

 

Egy vállalkozás fizikai és szellemi dolgozóiról a következő adatok ismertek: 

 

Megnevezés 
Férfiak Nők 

száma (fő) átlagkereset (Ft) száma (fő) átlagkereset (Ft) 

Fizikai ... 66.300 66 48.800 

Szellemi ... 135.500 87 ... 

Összesen 38 82.694 153 72.900 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Milyen tényezők és milyen mértékben befolyásolták a férfiak és a nők átlagkeresete közötti 

különbséget? 
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81. feladat 

 

Az alábbi táblázat a közszolgálati rádió és televízió műsorok műsortípus szerinti megoszlását mutatja 

1996. évre vonatkozóan: 

 
 

Műsortípus 

Rádió műsor Televízió műsor 

összesen (óra) 
hazai műsorok 

aránya (%) 

megoszlása 

(%) 

hazai műsorok 

aránya (%) 

Tájékoztató  7.920 98,0 33,7 97,6 

Oktató 211 97,6 5,2 85,5 

Kulturális 2.151 100,0 13,1 74,4 

Szórakoztató 12.943 88,5 37,6 38,3 

Reklám 279 100,0 2,2 100,0 

Vallási 240 100,0 1,6 94,7 

Egyéb 4.653 100,0 6,6 64,9 

Összesen 28.397 ... 100,0 ... 

Forrás: KSH, Magyar Statisztikai évkönyv 1997. 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki, hogy mennyi volt 1996-ban a hazai műsorok aránya rádió és a televízió 

műsoridejében! 

b) Mely tényezők és milyen mértékben járultak hozzá, hogy ez az arány eltérő a rádió és a televízió 

műsorok esetében? 
 

 

82. feladat 

 

Két áruházban az egy főre jutó forgalom az alábbiak szerint alakult: 

 

Osztályok 

I. áruház II. áruház 

Létszám (fő) 
Egy eladóra jutó 

forgalom (E Ft/hó) 
Létszám (fő) 

Az összes forgalom 

(E Ft/hó) 

Női ruha 5 400 6 2.640 

Gyerekruha 3 200 3 600 

Férfiruha 6 600 8 4.960 

 

Feladat: 

Hasonlítsa össze a két áruház egy-egy eladójára jutó forgalom nagyságát és mutassa ki számszerűen a 

különbséget kialakító tényezők hatását! 
 

 

83. feladat 

 

Németország halálozási arányszáma 1995-ben 11‰ volt, Magyarországé ugyanebben az időben 14‰. 

Németország korcsoportonkénti összetételével súlyozva Magyarország megfelelő korcsoportonkénti 

halálozási arányszámait, az arányszám 12‰.  

 

Feladat: 

Értékelje a két ország halálozási arányszámainak különbségét! 
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84. feladat 

 

Egy gazdaság három fajta kukoricát termeszt. A tárgyidőszakban a termésátlagok a következők szerint 

alakultak: I. fajta: 5,1 t/ha; II. fajta: 6,6 t/ha; III. fajta: 7,1 t/ha. Az együttes termésátlag pedig 6,7 t/ha. 

A termésátlag változások a bázis időszakról a tárgyidőszakra fajtánként a következők: +0,4; +0,6; +0,9 

t/ha. A termésátlagok együttesen átlagosan 0,7 t/ha-ral nőttek. A termőterületi arányok megváltozása 

miatt az együttes termésátlag 0,9t/ha-ral nőtt. 

 

Feladat: 

Elemezze a termésátlag alakulását! 

 

 

85. feladat 

 

Egy vállalat két telephelyének (A és B) dolgozóinak havi átlagkeresetére vonatkozóan az alábbi 

adatokat ismerjük: 

A két telephelyen az egy főre jutó átlagkereset szakképzettség szerint számított különbsége (A-B): 

 szakképzetteknél:  +24.000 Ft 

 szakképzetleneknél:  +16.000 Ft 

A B telephely szakképzett dolgozóinak száma 400 fő, a szakképzetleneké pedig 600 fő. A 

létszámarány különbségéből adódóan az egy főre jutó átlagkereset az A telephelyen 20.000 Ft-tal 

magasabb. 

 

Feladat: 

Hasonlítsa össze a vállalat két telephelyén az egy főre jutó átlagkeresetet! 

 

 

86. feladat 

 

Az elmúlt évben megvizsgálták, hogy a Tisza-tónál és a Balatonnál hány vendégéjszakát töltöttek el a 

vendégek. 

 

Vendégek 

Tisza-tó Balaton 

Vendégéjszakák 

száma (ezer) 

Vendégek 

száma (e fő) 

Vendégéjszakák 

száma (ezer) 

Vendégek 

száma (e fő) 

Belföldi 170 50 1.200 322 

Külföldi 95 18 1.980 400 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki mindkét üdülőkörzetben az átlagos tartózkodási időt! 

b) Hasonlítsa össze számszerűen és szövegesen a két üdülőkörzetben az átlagos tartózkodási időt 

és a különbségre ható tényezőket! 
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87. feladat 

 

Egy téglaipari vállalat telepeinek termelékenységi adatai két időszakban a következőek: 

 

Telepek 
Termelés (edb) Munkáslétszám (fő) 

t0 t1 t0 t1 

I. telep 1.800 5.040 120 315 

II. telep 1.800 1.620 180 135 

Összesen 3.600 6.660 300 450 

 

Feladat: 

Számítsa ki és elemezze, hogy milyen tényezők és mennyiben járultak hozzá a termelékenység 

változásához! 

 

 

88. feladat 

 

Egy Kft. termelési adatai: 

 

Üzem 
Termelékenység db/fő Létszám 

2001 2002 2001 2002 

I 200 195 12 30 

II 150 100 35 15 

III 260 255 6 40 

IV 100 70 40 7 

Összesen - - 93 92 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a Kft. termelékenységét jellemző mutatószámot mindkét évben. 

b) Állapítsa meg, hogyan változott a termelékenység az egyes üzemekben és a társaság egészénél! 

c) Standardizáláson alapuló indexszámítással mutassa ki, milyen tényezők befolyásolták a Kft. 

Termelékenységének változását! 

d) Készítsen szöveges értékelést! 

 

 

89. feladat 

 
Egy cementgyár telepeinek termelékenységi adatai két időszakban a következők: 

 

Telephelyek 
Termelés (t) Foglalkoztatottak száma (fő) 

2007 2008 2007 2008 

I. telep 1.800 5.040 120 315 

II. telep 1.800 1.620 180 135 

Összesen 3.600 6.660 300 450 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki az egy főre jutó termelést telephelyenként mindkét évben! 

b) Számítsa ki az egy főre jutó termelést a cementgyár esetében mindkét évben! 

c) Állapítsa meg, hogyan alakult az egy főre jutó termelés telephelyenként és a cementgyár 

egészére nézve! 

d) Vizsgálja meg a cementgyár 1 főre jutó termelésének alakulását befolyásoló tényezőket a 

megfelelő indexekkel! 

e) A kapott eredményeket értékelje szövegesen! 

90. feladat 
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Egy mezőgazdasági vállalkozás telephelyein foglalkoztatottak bérének alakulására vonatkozó adatok: 

 

Telephelyek 

Átlagbér 

(Ft/fő) 

Foglalkoztatottak száma (fő) 

2007 2008 2007 2008 

Kakasfarm 110.000 112.000 5 8 

Pulykafarm 120.000 140.000 6 4 

Összesen … … 11 12 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki hogyan alakult az egy főre jutó átlagbér telephelyenként! 

b) Számítsa ki az egy főre jutó bért a mezőgazdasági vállalkozás esetében mindkét évben! 

c) Állapítsa meg, hogyan alakult az egy főre jutó átlagbér a mezőgazdasági vállalkozás egészére 

nézve! 

d) Vizsgálja meg a mezőgazdasági vállalkozás esetében, hogy milyen tényezők milyen mértékben 

befolyásolták az átlagbér alakulását! 

e) A kapott eredményeket értékelje szövegesen! 

 

 

91. feladat 

 

Az Összeomlok Kft. építőipari beruházásainak az adatait tartalmazza az alábbi táblázat: 

 

Beruházás helye 

1 főre jutó beruházás értéke 

(mFt/fő) 

Beruházás értéke 

(mFt) 

szeptember október szeptember október 

Löszfalváros 10 5 50 60 

Bányatóváros 8 12 70 40 

Összesen … … … … 

 

Feladat: 

a) Hány %-kal változott Löszfalvárosban a beruházás értéke a vizsgált időszakban? 

b) Hogyan változott az 1 főre jutó beruházás értéke a két városban külön-külön? 

c) Milyen tényezők hatására és hogyan változott az 1 főre jutó beruházás értéke a Kft.-nél? 

 

 

92. feladat 

 

Egy kereskedelmi vállalat két boltjára vonatkozó adatok a következők: 

 

Bolt megnevezése 
Létszám 2000-ben az 1 főre jutó 

forgalom (Ft/fő) 

2001-ben a 

forgalom (Ft) 2000 2001 

Élelmiszer 150 176 400.000 80.960.000 

Műszaki 50 44 700.000 36.960.000 

 

Feladat: 

Számítsa ki az 1 főre jutó forgalom változásának mértékét, mutassa ki a befolyásoló tényezők hatását és 

értelmezze szövegesen is a kapott eredményeket! 

 

  



31 

 

93. feladat 

 

A gabonafélék országos szintű termelési adatai: 

Gabonafélék 
2002 2003 

t t/ha t t/ha 

búza 3.910.000 3,51 2.920.000 2,63 

kukorica 6.121.000 5,05 4.534.000 3,94 

rozs 95.000 1,96 67.000 2,38 

Együtt 10.126.000  7.521.000  

Forrás: KSH 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki mindkét évben a gabonafélék együttes termésátlagát, és a változás mértékét! 

b) Számszerűsítse a változást generáló tényezők hatását! 

 

 

94. feladat 

 

Egy multinacionális vállalatnak három leányvállalata esetében megvizsgálták a hozzáadott érték 

alakulását. A leányvállalatok azonos munka-igényességű terméket állítanak elő. 

 
 

Leányvállalat 
Hozzáadott érték (millió Ft) Foglalkoztatottak száma (fő) 

2004 2005 2004 2005 

Statisztika Kft. 196 240 100 75 

Számvitel Kft. 210 210 80 80 

Pénzügy Kft. 180 320 40 95 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki az egy főre jutó hozzáadott értéket leányvállalatonként mindkét évben! 

b) Számítsa ki az egy főre jutó hozzáadott értéket a multinacionális vállalatnál mindkét évben! 

c) Állapítsa meg, hogyan alakult az egy főre jutó hozzáadott érték leányvállalatonként és a 

multinacionális vállalatnál! 

d) Vizsgálja meg a multinacionális 1 főre jutó hozzáadott értékének alakulását befolyásoló 

tényezőket a megfelelő indexekkel! 

e) A kapott eredményeket értékelje szövegesen! 

 

 

95. feladat 

 

A KSH legfrissebb adatai alapján az építőiparban a foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete a 

következő volt: 

 

Foglalkoztatottak 

2005 2006 

Létszám (fő) 

Bruttó 

átlagkereset 

(eFt) 

Létszám (fő) 

Bruttó 

átlagkereset 

(eFt) 

Szellemi 32,4 178,938 33,5 195,364 

Fizikai 100,5 80,653 107,9 90,526 

Összesen … … … … 

 

Feladat: 

a) Elemezze az építőiparban foglalkoztatottak átlagbérének alakulását megfelelő indexekkel! 

b) A kapott eredményeket elemezze szövegesen is! 
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96. feladat 

 

Egy vállalat termelési értékére és termelékenységére vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük: 

 
 

Megnevezés 

Létszám-

arány (%) 

1991. 

Termelési 

érték (mFt) 

1995. 

Termelékenység (eFt/fő) 

1991. 1995. 
Változás 

1991 = 100% 

Fizikai ... 700 ... 175,0 ... 

Szellemi ... ... 90 ... ... 

Összesen ... 1.150 ... 123,7 103,1 

 

A fizikaiak termelékenysége évente átlagosan 5,74%-kal nőtt. A vállalat 1995-ben  107 fővel többet 

foglalkoztatott, mint 1991-ben. 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Számítsa ki és elemezze, hogy milyen tényezők és mennyiben járultak hozzá a termelékenység 

változásához! 

 

97. feladat 

 

Egy termékről, melyet a vállalat három telephelyén termelnek az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

Telephely 
A termelés mennyisége 

2002=100% 

Összes költség (e Ft) 

2002 2003 

I. 115,0 3.700 3.500 

II. 106,0 2.600 2.800 

III. 110,0 5.200 5.500 

Együtt 111,0 … … 

 

Számítsa ki, hány százalékkal változott az önköltség! 

a) az egyes telephelyeken külön-külön 

b) a telephelyeken átlagosan 

c) az egész vállalatnál 

d) az összes telephelyen a termelési szerkezet megváltozása miatt 
 

98. feladat 

 

A PROFORG Rt búzafelvásárlására vonatkozóan a következő adatokat ismerjük: 

 

Minőségi 

osztályok 

Felvásárolt 

búza 

mennyiségé

nek 

megoszlása 

(%)  

Felvásárol

t búza 

értéke 

Felvásárlási 

egységár (Ft/q) 

A felvásárlási 

egységár változása 

1995. 1994. 1994. 1995. (Ft/q) (%) 

I. osztály 70,0 82.800 ... 1.440 +240 ... 

II. osztály .. ... ... ... +90 +10 

III. osztály ... 14.835 ... 860 0 ... 

Összesen ... 123.510 ... ... +218 ... 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Hasonlítsa össze a két időszakban az átlagos felvásárlási egységár nagyságát! Elemezze, hogy 

milyen tényezők idézték elő a változást! 
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99. feladat 

 

Egy nagyvállalt jövedelmezőségi adatai: 

 

Divíziók 
Eszközök értéke (MFt) Adózás előtti eredmény (MFt) 

Bázis időszak Tárgy időszak Bázis időszak Tárgy időszak 

I. 95 100 27 30 

II. 170 167 16 14 

III. 200 221 52 59 

 

Feladat: 

Határozza meg az eszközarányos jövedelmezőségi mutatót mindkét időszakra 

a) az egyes divízióknál. 

b) a vállalat egészére. 

c) Elemezze az eszközarányos jövedelmezőség változásának okait! 

 

 

100. feladat 

 

Egy termék gyártását két üzemben is végzik. A gyártással kapcsolatos adatok a következők: 

 

Üzem 

2001 2002 

Termelés (db) 
Önköltség 

(Ft/db) 

Termelési 

költség 

megoszlása (%) 

Önköltség 

változás 2001-

ről (Ft) 

I. 4.500 3.500 60 +300 

II. 5.500 2.900 40 +400 

Vállalat 10.000 … 100 … 

 

Feladat: 

Elemezze indexszámítás segítségével az önköltség változását! 

 

 

101. feladat 

 

Egy ruhaipari Kft. két telephelyén azonos típusú kabátot gyártott 2012-ben.A termelésre és a felhasznált 

szövetre vonatkozó adatok: 

 

Telephely 
Termelés (db) Felhasznált szövet (m) 

szeptember október szeptember október 

I. 20 150 400 315 

II. 200 250 360 495 

Összesen 400 400 760 810 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a fajlagos szövetfelhasználás (egy kabátra jutó szövetfelhasználás) mennyiségét 

telephelyenként és a Kft. egészére vonatkozóan! 

b) Vizsgálja meg, hogyan alakult a fajlagos szövetfelhasználás telephelyenként külön-külön és a 

vállalkozásnál együttesen! 

c) Standardizáláson alapuló indexszámítással mutassa ki a Kft. fajlagos szövetfelhasználásának 

alakulására ható tényezőket! 

d) Készítsen szöveges elemzést! 
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102. feladat 

 

Egy gazdaságban a kukorica vetésterületére és termésátlagára vonatkozó adatok: 

 

Megnevezés 

Vetésterület 

megoszlása a 

beszámolási 

időszakban (%) 

Termésátlag q/ha 

Bázis 

időszakban 

Beszámolási 

időszakban 
Index (%) 

Öntözött 80 44 70 159,09 

Öntözetlen 20 30 60 200,0 

Összesen 100 39 68 174,36 

 

Feladat: 

Határozza meg, hogy a vetésterületi arányok változása mennyiben befolyásolta a kukorica 

termésátlagának változását! 

 

 

103. feladat 
 

Egy vállalkozás foglalkoztatási adatai: 

 

Megnevezés 

Bérköltség 

megoszlása 2002-

ben 

Bérköltség Létszám 

Változása %-ban 2001-ről 2002-re 

Vezető 4,6 +7 +0,5 

Középvezető 9,3 +15 +1,1 

Beosztott 86,1 +10 +4 

Együtt 100 +10,3 +2,6 

 

Feladat: 

Elemezze a bérszínvonal alakulását! 

 

 

104. feladat 

 

Egy Rt.-nél megvizsgálták az ott dolgozók létszámát és fizetését. 

 

Foglalkozás 
Létszám (Fő) Átlagkereset (eFt/fő) 

2001 2003 2001 2003 

Termelő munkát végzők 260 286 85,2 81,5 

Irányítómunkát végzők 10 11 169 175 

Kisegítő munkát végzők 20 22 55 55 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki az átlagkereset változását az egyes foglalkozás típusokra, és a társaság egészére! 

b) Hogyan változott az átlagkereset a csoportonkénti keresetek módosulásának hatására? 

c) Számszerűsítse a munkáslétszám változásának hatását, részletesen elemezze a kapott 

eredményt! 
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105. feladat 
 

Egy vállalat két azonos terméket gyártó üzemének anyagfelhasználási adatai: 

 

Üzem 
Felhasznált anyag (kg) A termelés mennyiségének 

bázis időszak tárgyi időszak bázisviszonyszáma (%) 

I. 200 250 108 

II. 300 300   98 

Összesen 500 550 - 

 

A vállalatnál az egységnyi termékre jutó anyagfelhasználás nem változott. 

 

Feladat: 

Elemezze a vállalat fajlagos (egységnyi termékre jutó) anyagfelhasználásának alakulását! 

 

 

106. feladat 

 

Egy műanyag játék végső összeszerelését végző üzemben a dolgozók átlagos teljesítménye 1993-ról 

1994-re a szakmunkásoknál 5 perc/főről 4 perc/főre, a betanított munkásoknál 6 perc/főről 4,8 perc/főre 

csökkent. A szakképzettség szerinti összetétel változása 5%-kal növelte az átlagos munkaidőt. 1994-ben 

a dolgozók 70%-a volt szakmunkás, a maradék betanított munkás. 

 

Feladat: 

Állapítsa meg, hogy hogyan változott s dolgozók átlagos összeszerelési teljesítménye! 

 

 

107. feladat 

 

Egy vállalatnál a kifizetett összbér 1995-ről 1996-ra 11%-kal nőtt. Ugyanezen időszak alatt a létszám 

2%-kal emelkedett. A vállalaton belül a szakképzettek és a szakképzetlenek átlagbére egyaránt 8%-kal 

nőtt.  

 

Feladat: 

Hogyan változott a vállalaton belül a szakképzettség szerinti összetétel? Hány %-kal emelkedett a 

vállalati átlagbér? 
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108. feladat 

 

Egy adott ország valamely területén felmérést végeztek a bűnesetek számának és az elkövetési 

értékének az alakulásáról. A bűnügyi statisztika adatai az alábbiak: 

 
 

Bűneset 

fajtája 

A 

bűnesetek 

megoszlása 

1994-ben 

(%) 

Összes 

anyagi kár 

értéke 

1990-ben 

(eFt) 

Egy bűnesetre jutó 

átlagos anyagi kár értéke 

1990. 

(eFt) 

1994. 

(eFt) 

Változás 

1990 = 100% 

Betöréses rablás 35,0 84.078 90,0 ... 108,0 

Fegyveres rablás 40,0 ... ... 56,0 112,0 

Erőszakos bűneset ... 17.550 ... 39,0 ... 

Összesen ... 122.068 59,0 ... ... 

 

Feladat:  

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Évente átlagosan hány százalékkal változott az átlagos anyagi kár nagysága 1990-1994 között? 

 

 

109. feladat 

 

Egy termékről, amelyet három gyáregységben termelnek, az alábbiakat ismerjük: 

 

Gyáregység 
Önköltség (ezer Ft/db) A termelés megoszlása 

2005-ben (%) 2003 2005 

I. 8 8,4 20 

II. 10 10,6 40 

III. 12 13,2 40 

Összesen … … 100 

 

2003-ról 2005-re a termék átlagos önköltsége 4%-kal nőtt. 

 

Feladat: 

a) Hogyan hatott a termelés összetételének gyáregységek közötti megváltozása az átlagos 

önköltségváltozásra? 

b) Melyik gyáregység(ek) részaránya nőhetett meg? 

 

 

110. feladat 

 

Egy vállalat értékesítésére és termelékenységére vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük: 

 

Régiók 

Létszám-

megoszlás (%) 

2004 

Termelési érték 

(mFt) 

2007 

Termelékenység 

(mFt/fő) 

2004 2007 

A 60 700 14,0 17,5 

B 40 450   9,0   8,5 

Összesen ... ... ... ... 

 

Feladat: 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

b) Számítsa ki és elemezze, hogy milyen tényezők és mennyiben járultak hozzá a termelékenység 

változásához! 

111. feladat 
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Az 1980-ban és az 1990-ben épített lakások száma és átlagos alapterülete a szobák száma szerint 

csoportosítva a következőképpen alakult: 

 

Szobák 

száma 

Lakások száma (ezer db) Átlagos alapterülete (m2) 

1980. 1990. 1980. 1990. 

1 5 3 35 43 

1,5 9 3 44 54 

2 39 11 59 68 

2,5 15 7 74 80 

3 és több 22 20 92 110 

Összesen 92 44 ... ... 

 

Feladat: 

Számítsa ki, hogy hány m2-rel nőtt az épített lakások átlagos alapterülete a vizsgált időszakban és 

mutassa ki a változásban szerepet játszó tényezők hatását! 

 

 

112. feladat 
 

Egy vállalat telepeink termelékenységi adatit két különböző időszakban a következő táblázat 

tartalmazza: 

 
 

Telepek 

Termelés 

(ezer db) 

Egy munkásra jutó 

termelés (ezer db/fő) 

Termelékenység 

változása  

2000 2004 2004 (%) 

I.  1.200 3.360 16 106,7 

II.  1.200 1.080 12 120,0 

Összesen 2.400 4.440 … ... 

 

Feladat: 

a) Határozza meg, hogy hány százalékkal változott a vállalatnál a termelékenység! 

b) Mely tényezők milyen mértékben idézték elő ezt a változást? 

 

 

113. feladat 

 

Egy alkatrészgyártó cégnél egy segédmunkás átlagos teljesítménye227 db/fő, egy betanított munkás 

átlagos teljesítménye 263 db/fő volt a bázis időszakban. A piac felvevőképessége miatt a 

tárgyidőszakban a segédunkások száma 15-ről 23-ra, a betanított munkásoké pedig 18-ról 25-re 

emelkedett. 

 

Feladat: 

a) Készítsen táblázatot a fenti adatokból! 

b) Határozza meg, hogy a különböző képzettségű munkások arányeltolódásának következtében, 

hogyan alakult a foglalkoztatottak együttes átlagos teljesítménye! 
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114. feladat 

 

Egy vállalatnál a létszám a fizikai foglalkoztatottak minden állománycsoportjában (szakmunkások, 

betanított munkások, segédmunkások) 2%-kal csökkent, miközben a fizikai foglalkoztatottnak kifizetett 

összes bér 18%-kal nőtt. 

 

Feladat: 

Elemezze a fizikai foglalkoztatottak átlagbérének alakulását a vállalatnál! 

 

 

115. feladat 

 

Megvizsgálták az aktív keresők munkahelyre történő utazásának időtartamát. Budapesten az aktív 

keresők mintegy 98%-a a lakóhelyén él, a többi pedig ingázó. Vidéken a lakóhelyükön dolgozók 

mintegy 30 perccel utaznak kevesebbet naponta, mint Budapesten. Az ingázók esetében ez az eltérés 

csak fele akkora. Annak következtében, hogy a fővárosban "kedvezőbb" a lakóhelyükön dolgozók és 

ingázók aránya, mint a vidékieké, a budapestiek átlagos utazási időtartama 5 perccel kevesebb a 

vidékiekhez képest. 

 

Feladat: 

a) Hasonlítsa össze az aktív keresők átlagos utazási időtartamát Budapesten és vidéken! 

b) Mely egyéb tényező és hogyan befolyásolta e különbség kialakulását? 

 

 

116. feladat 

 

Egy vállalatnál a férfi fizikai dolgozók létszáma 25 fő, a női fizikai dolgozók létszáma pedig 20 fő. A 

szellemi dolgozók közül 10 férfi, 8 pedig nő. A férfi fizikai dolgozók átlagosan 25.000 Ft-tal keresnek 

többet, mint a női fizikai dolgozók. A szellemi dolgozóknál pedig átlagosan 12.000 Ft-tal kapnak többet 

a férfiak. 

 

Feladat: 

a) Határozza meg, hány Ft-tal magasabb a férfi dolgozók átlagkeresete, mint a nőké! 

b) Mely tényezők milyen mértékben okozzák a különbséget! 

 

 

117. feladat 
 

Az egyik megyében a háztartások egy főre jutó jövedelme két egymást követő évet tekintve 15-%kal 

nőtt. A különböző taglétszámú ( 1 tagú, 2 tagú… 6és több tagú ) háztartások egy főre jutó jövedelem 

változását külön-külön is megvizsgálták. E változások átlaga 19%-os növekedést mutatott. 

 

Feladat: 

a) Magyarázza meg a két mutatószám eltérésének okát! 

b) Mutassa ki számszerűen, hogy az a) pontban meghatározott ok hány százalékkal módosította az 

egy háztartásra jutó jövedelmet! 
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118. feladat 
 

Egy vállalat négy fajta kiszerelésű terméket értékesít. A négy termékre vonatkozóan a következő 

adatok állnak rendelkezésre: 

 

Termék 

fajtája 

Terv Tény 

Mennyiség 

(e db) 

Ár 

(Ft/db) 

Mennyiség 

(e db) 

Ár 

(Ft/db) 

palackos 280,0 56 310,0 57 

hordós 3,0 5.650 3,1 5.700 

rekeszes 2,5 80 2,4 85 

dobozos 1,4 57 1,5 60 

 

Feladat: 

Elemezze az értékesítés alakulását érték-, ár- és volumenindexek segítségével! 

 

 

119. feladat 

 

Egy őstermelő a piacon többféle terméket értékesít, elmondása szerint az adott kép hónapban a 

következőképpen alakultak a termékek árai és az értékesített mennyiség nagysága? 

 

Termék fajtája 

2007. szeptember 2008. szeptember 

mennyiség 
eladási ár 

Ft/mértékegység 
mennyiség 

eladási ár 

Ft/mértékegység 

Őszibarack (kg) 100 160 112 140 

Brazil kávé (kg) 5.000 230 6.500 250 

Sütőtök (db) 30 180 32 190 

Összesen     

 

Feladat: 

a) Határozza meg, hogy hány %-kal változott az egyes termékek ára! 

b) Határozza meg, hogy hány %-kal változott az egyes termékek értékesített mennyisége! 

c) Határozza meg, hogy hány %-kal változott az egyes termékek eladási értéke! 

d) Határozza meg, hogyan változott az eladási ár a termékek egészére nézve! 

e) Határozza meg, hogyan változott az eladási ár értékesítés volumene a termékek egészére nézve! 

f) Határozza meg, hogyan változott az árbevétel a termékek egészére nézve! 

g) Állapítsa meg, mekkora volt abszolút értékben a bevételváltozás az ár-, illetve a 

volumenváltozás miatt! 

 

 

  



40 

 

120. feladat 

 

Egy kft. kétfajta terméket gyárt, s egy pályázathoz be kell mutatnia, hogy az elmúlt években, hogyan 

változott a termék eladásából származó árbevétele. A szükséges adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Termék 

fajtája 

2007. 2008. 

mennyiség 

t 

árbevétel 

Ft 

mennyiség 

t 

árbevétel 

Ft 

Pellet 500 60.000.000 800 7.200.000 

OSB lap 200 400.000 250 625.000 

Összesen     

 

Feladat: 

a) Határozza meg, hogyan változott az árbevétel termékenként és együttesen! 

b) Határozza meg és értelmezze a Fisher-féle árindexet! 

c) Határozza meg és értelmezze a Fisher-féle volumenindexet! 
 

 

121. feladat 

 

A Búza téri piacon egy árus két árujára vonatkozóan az alábbi adatok álltak rendelkezésre: 

 

Termék 

fajtája 

Terv Tény 

Mennyiség Ár (Ft/kg) Mennyiség Ár (Ft/kg) 

Paradicsom (kg) 280,0 180 310,0 57 

Őszibarack (kg) 3,0 5.650 3,1 5.700 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki hogyan változott: 

1. Az eladási érték termékenként külön-külön és a két termékre együttesen! 

2. Az értékesítés volumene termékenként külön-külön és a két termékre együttesen! 

3. Az eladási ár termékenként külön-külön és a két termékre együttesen! 

b) Állapítsa meg, mekkora volt a bevételváltozás az ár-, illetve a volumenváltozás miatt! 

c) Mutassa be az érték-, ár- és volumenindex közötti összefüggést! 
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122. feladat 

 

Egy üveggyár főbb termékeinek adatai: 

 

Termék 
Termelt mennyiség (Edb) Egységár (Ft/db) 

2000 2001 2000 2001 

Konyakos palack 2.000 1.870 90 100 

Boros palack 300 420 265 275 

Vizes palack 55.000 58.000 190 190 

Pezsgőspalack 38.000 37.500 216 216 

Vizes pohár 310 315 470 510 

Likőrös pohár 38 38 300 330 

Pezsgős pohár 24 24 500 560 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a palack áruk árának változását jelző mutatószámot, a palack termelés 

mennyiségégnek változását! 

b) Számítsa ki a pohár áru árindexét. A pohár termelés mennyiségének változását! 

c) Számítsa ki, hogy hány százalékkal változott a felsorolt termékek termelésének mennyisége és 

árszínvonala! 

 

 

123. feladat 
 

Egy vállalkozás termelési és árbevétel adataiból a következők ismertek: 

 

Termék 
2002 2004 

Mennyiség (hl) Árbevétel (eFt) Mennyiség (hl) Árbevétel (eFt) 

A 7.500 80.000 3.700 41.000 

B 10.000 110.000 7.000 82.000 

C 50.000 470.000 58.000 600.000 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki és értelmezze az árindexet 

– termékenként 

– a termékek összességére I Ip

0

p

1,  és I p

F
 formában! 

b) Hogyan változott a termelés mennyisége átlagosan? 

c) Elemezze az értékesítés alakulását! 

 

 

  



42 

 

124. feladat 

 

Egy áruházlánc háromféle terméket forgalmazott 2000-ben és 2002-ben. A termékekre vonatkozó 

információkat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Termék 

fajtája 

Ár 2000-ben 

(Ft) 

2002 

Ár (Ft) 
Árbevétel 

megoszlása (%) 

Volumen 

változása 

2000=100% 

I 3.500 3.800 40 +15 

II 5.200 6.540 40 +30 

III 4.300 4.200 20 0 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki és értelmezze az áruházlánc árbevételének változását! 

b) Számítsa ki és értelmezze a tárgyidőszaki súlyozású volumenindexet! 

c) A III. termékfajta esetében hány %-kal változott az árbevétel? 

 

 

125. feladat 
 

Egy téglagyár háromféle minőségben gyártja és értékesíti a 12 cm-es válaszfal téglát. Az értékesítésből 

származó árbevétel 2003-ról 2007-re 135%-kal nőtt folyó áron. Az értékesítés volumene 2003-as árakon 

számítva 25%-kal emelkedett az adott időszakban. A vállalat tevékenységéről ismertek még az alábbi 

adatok: 

 

Minőség 
Értékesítés (mFt) 

2007-ben 

Árváltozás 

2003 = 100% 

I. oszt. 2.000 125 

II. oszt. 800 110 

III. oszt. 600 80 

Összesen 3.400 ... 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki és értelmezze a Fisher-féle volumenindexet! 

b) Számítsa ki az árindexet mindkét súlyozással és értelmezze! 
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126. feladat 
 

Egy vállalat 4 féle terméket forgalmaz. Az 1997. februárra és márciusra vonatkozó adatokat az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

 

Megnevezés 
Árbevétel megoszlása ( % ) Árváltozás ( % ) 

február március március / február 

A termék 25,0 30,0 102,0 

B termék 15,0 ... 98,0 

C termék ... 35,0 105,0 

D termék 30,0 25,0 112,0 

Összesen ... ... ... 

 

A Laspeyres-féle volumenindex értéke 107%. 

 

Feladat:  

Számítsa ki és értelmezze: 

a) az értékindexet, 

b) a különböző súlyozású árindexeket, 

c) és a Fisher-féle ár- és volumenindexeket! 

 

 

127. feladat 
 

Egy áruház folyó áron számított forgalma egyik évről a másikra 27%-kal emelkedett, a Paasche-féle 

volumenindex értéke 110%. 

A forgalom megoszlásáról az árak változásáról árufőcsoportonként a következőket ismerjük: 

 

Árufőcsoport 
Forgalom megoszlása 

a tárgyévben (%) 

Árváltozás 

(%) 

Élelmiszer 50 120 

Ruházat 30 110 

Műszaki cikk 20 105 

Összesen 100 ... 

 

Feladat: 

Számítsa ki és értelmezze a Paashe típusú árindex és a Fisher-féle ár és volumenindexet! 

 

128. feladat 

 

Egy gyümölcstermeléssel foglalkozó gazdaságban 3-féle almát értékesítenek. 

2000-ről 2001-re a jonathán fajta ára 40Ft ról 44Ft-ra, az idared fajtáé 80 Ft-ról 92Ft-ra , a jonagold 

fajtáé 100 Ft-ról 115 Ft-ra nőtt. 2001-ben az almaértékesítésből származó bevétel 18%-kal nagyobb volt, 

mint 2000-ben, és a bevétel 60%-a a jonathán fajta értékesítéséből származott. 

 

Feladat: 

Számítsa ki, hány %-kal változott az egyes fajtákból értékesített mennyiség átlagosan! 
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129. feladat 

 

Egy termékcsoportba tartozó három termékről az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

 

Termékek volumenindex árindex 

A 129   90 

B 113 100 

C 101 110 

 

Feladat: 

Az adatok alapján a következő állítások közül melyik lehet igaz? 

a) A három termék együttes árindexe 90% és 110% között van 

b) A három terméknél az árszínvonal átlagosan nem változott 

c) A tárgyidőszaki adatokkal számított árindex nagyobb lesz, mint a bázisidőszaki adatokkal 

számított 

d) A bázis időszaki adatokkal számított árindex nagyobb lesz a tárgyidőszaki adatokkal 

számítottnál 

e) A kétféle súlyozású árindex egyenlő lesz 

 

 

130. feladat 
 

Egy vállalat három terméket gyárt. A három termék adatai a következők: 

 

Termék 

Termelési érték folyóáron 

(millió Ft) 

A termékek árváltozása 

1996/1991 

1991 1996 (%) 

A 54 108 150 

B 36 36 125 

C 60 36 108 

Összesen 150 180 ... 

Feladat: 

a) Számítsa ki a vállalat egészére az értékindexeket! 

b) Számítsa ki a kétféle súlyozású árindexet és volumenindexet és írja le eltérésük okát! 

c) Számítsa ki a termelési érték éves átlagos relatív változását! 

 

 

131. feladat 

 

Egy zöldségárus adatai: 

 

Termék 
Forgalom folyó áron (MFt.) Árindex, 

2001=100% 2001 2002 

alma 1,7 1,9 110 

sárgarépa 0,9 1,0 103 

burgonya 1,3 0,8 104 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a Laspeyres-féle volumenindexet! 

b) Határozza meg mennyi volt az árváltozásból eredő többletbevétel! 
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132. feladat 
 

Egy vegyesiparcikk bolt kétféle szalvétát forgalmaz. A következő adatok ismertek. 

 

Szalvéta típusa 
Forgalom 1994-ben Egyedi 

tárgyévi árakon (Ft) bázisévi árakon (Ft) volumenindexek (%) 

50 db-os csomag 98.000 112.000 140,00 

100 db-os csomag ... 99.000 128,57 

Összesen ... ... ... 

 

A bolt 100 db/csomagos szalvéta forgalma 1991-ben 77.000 Ft volt, amely 1994-re évente átlagosan 

1,7%-kal növekedett. 

 

Feladat: 

a) Határozza meg, hogy hogyan változtak az egységárak 91-ről 94-re. 

– termékenként külön-külön, és 

– együttesen! 

b) Számítsa ki a volumenindexeket mindkét súlyozással és azok mértani átlagát! 

c) Mutassa ki, hogy hány Ft-tal növelte az értékesítés bevételét az árak és a mennyiségek változása 

külön-külön! 

 

 

133. feladat 
 

Egy vállalkozás három fajta terméket állított elő 1992-ben és 1996-ban. A három termékre 

vonatkozóan a következő adatok állnak rendelkezésre: 

 

Termék 

1992. 

Ár 

(Ft/egység) 

1996. 

Ár 

(Ft/egység) 

Termelési érték 

megoszlása (%) 

Termékek 

mennyiségének változása, 

1992 = 100 % 

A 300 360 40 110 

B 500 550 25 120 

C 400 410 35 115 

 

Feladat: 

a) Határozza meg a termelési érték változásának átlagos mértékét! 

b) Határozza meg és értelmezze a Fisher-féle árindexet! 

c) Magyarázza meg a 2. pontban felhasznált kétfajta súlyozású árindex eltérését! 

 

 

134. feladat 
 

Egy iparág termelési értéke 1994-ben 10.000 millió Ft, 1996-ban pedig 12.000 millió Ft volt. Az 

1996-os évi termelés az 1994-es árakon 11.000 millió Ft, az 1994-es évi termelés az 1996-os árakon 

pedig 10.500 millió Ft volt.  

 

Feladat: 

a) Határozza meg a termelési érték változásának átlagos mértékét! 

b) Határozza meg és értelmezze a Fisher-féle ár- és volumenindexet! 
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135. feladat 
 

Egy trafik forgalmára vonatkozó adatok: 

 

Cikkcsoport 
2008. évi forgalom 

megoszlása (%) 

Mennyiség Forgalom 

változása %-ban 2008-ról 2009-re 

Újság 30 +0 +10 

Dohány 50 +20 +35 

Édesség 20 +10 +21 

Összesen 100 … … 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a trafik által forgalmazott cikkek árszínvonalának változását a tárgyidőszaki 

súlyozású index segítségével! 

b) A vizsgált időszakban hány %-kal változott a dohánytermékek ára? 

 

 

136. feladat 

 

Egy bérletárus értékesítési adatai az adott év januárjában: 

 

Bérlet típusa 
2007 2008 

ár (Ft/db) árbevétel (Ft) ár (Ft/db) árbevétel (Ft) 

Tanuló és nyugdíjas 2.800 126.000 2.750 165.000 

Általános 4.900 416.500 5.500 420.000 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki hogyan változott az eladási ár bérlet fajtánként külön-külön és együttesen! 

b) Számítsa ki hogyan változott a volumen bérlet fajtánként külön-külön és együttesen! 

c) Határozza meg, hogy adott időszak alatt hány %-kal változott a bérletárus árbevétele! 

 

 

137. feladat 

 

Egy anyavállalat adatai: 

 

Termék 

Termelési érték (eFt) 

vI  
1

pI  
0

qI  Bázis 

időszak 

Tárgyidőszak 

Bázisáron Folyóáron 

A  20 21 110   

B 10  15   140 

I. váll.       

C 30   103 95  

D      120 

II. váll.       

Anyaváll. 80   125   

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a hiányzó adatokat! 

b) Nevezzen meg rész- és főindexeket és mutasson rá a közöttük levő összefüggésekre! 
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138. feladat 
 

Két ország (X és Y) adatai alapján a következő indexeket számítottuk ki: 

  I Iq

Y

p

Y

(X/ Y) ()X/ Y)
 115% 0 6,  

  I Iq

X

p

X

(Y/ X) (Y/ X)
 95% 2  

Feladat: 

a) Mondja meg az egyes indexek jelentését! 

b) Minden indexhez számítsa ki az azzal azonos jelentésű, de ellentétes súlyozású indexet! 

 

 

139. feladat 
 

Két ország (A és B) fogyasztásáról a következő aggregátumokat ismerjük: 

 

Egy főre jutó fogyasztás értéke 
A B 

ország valutájában  

A országban 4.000 80.000 

B országban 2.000 25.000 

 

Feladat: 

a) Hasonlítsa össze a két ország fogyasztási színvonalát mindkét súlyozási eljárással! 

b) Számítsa ki és értelmezze a Fisher-féle árindexet! 

 

 

140. feladat 
 

Az egy főre jutó fogyasztás két országban (X és Y) A, B és C termékcsoportokból az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Termék-

csoportok 

Az egy főre jutó 

fogyasztás mennyisége (l) 
Egy liter ára saját pénzegységben 

X ország Y ország X ország Y ország 

A 80 130 1,7 2,0 

B 60 110 0,7 0,8 

C 100 70 1,3 1,5 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki és értelmezze X/Y viszonylatban a három termékcsoport együttes volumen-indexét 

mindkét ország áraival súlyozva! 

b) Számítsa ki, hogy Y ország valutájának egy egysége X ország valutájának hány egységével 

egyenértékű (Fisher-féle formulával)! 
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141. feladat 

 

Fogyasztási 

cikk 

Egy főre jutó 

fogyasztás 
Egységár Egyedi indexek (%) 

A 

országban 

B 

országban 

A 

valutában 

B 

valutában 
qA/qB qB/qA pA/pB pB/pA 

Zsír 17 3 75 40 567 18 188 53 

Hús 15 4 80 50 375 27 160 63 

Tej 80 50 9 5 160 63 180 56 

 
Feladat 

a) Hasonlítsa össze a két ország együttes élelmiszer- fogyasztását (A=100%) mindkét ország 

áraival súlyozva. Számítsa ki a különböző súlyozású indexek mértani átlagát is. 

b) Számítsa ki és értelmezze A/B viszonylatban a termékek együttes volumenindexét, mindkét 

ország áraival súlyozva. 

c) Hasonlítsa össze a két ország valutájának vásárlóerejét az élelmiszerek összességét tekintve. 

Számítsa ki, hogy az A ország valutájának egy egysége hány B pénzegységgel egyenértékű? 

 

 

142. feladat 

 

Az egy főre jutó fogyasztás két országban A, B és C termékcsoportból az alábbiak szerint alakult: 

 

Termék-

csoport 

A fogyasztás 

Mennyisége (kg) Értéke saját valutában 

X országban Y országban X országban Y országban 

A 21 14   42 28 

B 34 28 134 30 

C 30 25 120 60 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki és értelmezze X/Y viszonylatban az együttes volumenindexet mindkét ország 

áraival súlyozva! 

b) Magyarázza meg a kétféle súlyozású volumenindex eltérését! 

c) Számítsa ki, hogy X ország valutájának egy egysége Y ország valutájának hány egységével 

egyenértékű (Fisher-féle formulával)! 

 

 

143. feladat 

 

Két ország (N, M) fogyasztási alapjának összehasonlítása során az egy főre jutó évi élelmiszer-

fogyasztásra vonatkozóan a következő adatok állnak rendelkezésre: 

N ország élelmiszer-fogyasztása saját árain: 1195 

N ország élelmiszer-fogyasztása M ország árain: 5744 

M ország élelmiszer-fogyasztása saját árain: 3774 

M ország élelmiszer-fogyasztása N ország árain: 828 

 

Feladat: 

Határozza meg az egy főre jutó évi élelmiszer-fogyasztás fenti aggregátumai alapján M/N relációban a 

kiszámítható vásárlóerő hányadosokat! 
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144. feladat 
 

A mezőgazdasági termékek körére számítva "A" ország valutájának 1 egysége a "B" ország 1,15 

valutaegységével egyenlő "A" ország mennyiségével számolva. "B" ország valutaegysége "B" ország 

mennyiségeivel számolva "A" ország 1,25 valutaegységével egyenértékű. 

 

Feladat: 

Határozzuk meg a Fisher-féle formula alkalmazásával, hogy "B" ország egységnyi valutája "A" 

országnak hány valutaegységével egyenértékű! 

 

 

145. feladat 
 

"B" ország valutájának vásárlóereje "A" ország valutájának 5-szörösét éri. Írja fel azt az indexet, amely 

közvetlenül mutatja ezt! 

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

146. feladat 
 

Ausztria és Németország valutájának összehasonlításához területi árindex-számítást végeztünk, 

melynek eredményeképpen ismeretes, hogy egy márka vásárlóereje Ausztria fogyasztási szerkezetével 

végezve a számítást 7 schillinggel egyenértékű.  

Írja fel a szóban forgó index képletét!: 

...................................................................................................................................... 

 

 

147. feladat 

 

Egy termékcsoport értékesítésének adatai: 

 

Értékesített 

mennyiség 

1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 

évi árakon (eFt) 

1993. 3.000 3.600 3.900 4.600 5.800 

1994. 3.800 4.300 4.700 5.500 7.000 

1995. 3.200 3.600 4.000 4.600 5.800 

1996. 3.300 3.800 4.100 4.800 6.000 

1997. 3.500 3.900 4.300 5.000 6.300 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki és értelmezze az értékindexsor adatait! 

b) Számítsa ki az állandó súlyozású bázis árindexsort! 

c) Számítsa ki a változó súlyozású lánc volumenindexsort! 
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148. feladat 
 

Négy indexsor következő általános képletei alapján állapítsa meg: 

a) az indexsor tartalmát, 

b) milyen súlyozást alkalmaztunk a számítás során, 

c) milyen viszonyítási módot alkalmaztunk! 

 

a)  
q p
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c) 
q p
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d) 
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149. feladat 
 

A következő táblázatban egy vállalat alkalmazottait csoportosítottuk a vezetésben betöltött szerepük és 

nemük szerint: 

adatok: fő 

Beosztás Férfi Nő Összesen 

Vezető 7 2 9 

Beosztott 14 17 31 

Összesen 21 19 40 

Forrás: Kisvállalkozás 1996. 

 

Feladat: 

Jellemezze viszonyszámok és megfelelő mutatószám segítségével a beosztás és a nemek közti 

kapcsolatot! 

 

 

150. feladat 
 

Egy vállalat dolgozóiról 1996-ban az alábbi adatokat ismerjük: 

adatok: fő 

Megnevezés Férfi Nő Összesen 

Legalább középfokú iskolai végzettségű 20 30 50 

Nincs középfokú végzettsége 230 170 400 

Összesen 250 200 450 

Forrás: Termelő vállalkozás, B-A-Z megye, 1996 

 

Feladat: 

Jellemezze az iskolai végzettség és a nem közötti kapcsolat szorosságát megfelelő mutatószám 

segítségével! 
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151. feladat 

 

Két ágazat gazdálkodó egységeinek gazdálkodási forma szerinti megoszlását mutatja az alábbi tábla: 

adatok: db 

Megnevezés Vállalat, Szövetkezet Kft., Rt. Összesen 

Ipar, építőipar 4.110 7.545 11.655 

Mezőgazdaság 1.576 463 2.039 

Összesen 5.686 8.008 13.694 

Forrás: Statisztikai Évkönyv, 1996. KSH 

 

Feladat: 

Jellemezze a megfelelő mutató segítségével, hogyan befolyásolja az ágazathoz való tartozás a 

gazdálkodási formát! 

 

 

152. feladat 

 

a) Töltse ki az alábbi táblázatokat az ismérvek és az azokhoz tartozó gyakoriságok megjelölésével úgy, 

hogy a megadott feltételeknek eleget tegyenek, az ismérvek a kapcsolat szorosságát tükrözzék és az 

egyes táblázatokban eltérőek legyenek! 

 
Megn. 1 0   Megn. 1 0   Megn. 1 0  

1     1     1    

0     0     0    

   200     200     200 

 Y = 0    Y = -1       0Y1 
 

b) Értelmezze a mutatók értékét (a harmadik esetben számolja ki azt!) 

c) Milyen típusú sztochasztikus kapcsolatot vizsgálhatunk a táblák alapján? 

d) Milyen más módszerekkel tudná még megállapítani, hogy van-e az ismérvek között kapcsolat? 

Mutassa be az egyik, tetszőlegesen kiválasztott tábla alapján! 

 

 

153. feladat 
 

Jellemezze a megfelelő mutató segítségével a nem és az önkéntes nyugdíjbiztosítási tagság kapcsolatát 

az alábbi vállalatnál: 

adatok: fő 

Nem 
Tagság 

Összesen 
igen nem 

Férfi 133 93 226 

Nő 319 20 339 

Összesen 452 113 565 

Adatok forrása: Vállalkozás 1996. 

 

 

154. feladat 

 

Az egyik másodéves csoportban 10 fiú és 15 lány, illetve 5 miskolci hallató van. Töltse ki a kontingencia 

táblát a megfelelő gyakoriságokkal a nemhez való tartozás és a lakóhely közötti függetlenség 

feltételezése mellett! Jellemezze a kapcsolatot a megfelelő mutatószám segítségével! 
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155. feladat 
 

A nemzetgazdaság munkaerőmérlege alapján 1996. január 1-én a foglalkoztatottak megoszlása a 

következő volt: 

adatok: ezer fő 

Foglalkoztatás jellege Férfi Nő Összesen 

Aktív kereső 2.025,6 1.589,4 3.615,0 

Gyesen, gyeden lévő 4,6 226,0 230,6 

Foglalkoztatott nyugdíjas 56,8 71,9 128,7 

Foglalkoztatottak összesen 2.087,0 1.887,3 3.974,3 

Adatok forrása: Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1996. KSH 

 

Feladat: 

Jellemezze megfelelő mutatószám segítségével a foglalkoztatás jellege és a nem közötti kapcsolatot! 

 

 

156. feladat 

 

2002. augusztusában a Tiszánál nyaraló turisták közül véletlenszerűen kiválasztott minta adatait 

tartalmazza a táblázat: 

 

Szálláshely 
Honnan érkezett a turista 

Összesen 
Svájc Anglia Wales Ausztria 

Szálloda 21 59 6 10 ….. 

Camping 20 41 63 32 ….. 

Összesen … … … … ….. 

 

Feladat: 

Jellemezze a megfelelő mutatószám segítségével a szálláshely típusa és a turisták lakhelye közötti 

kapcsolat szorosságát! 

 

 

157. feladat 
 

1996-ban a szállodák vendégforgalmát a következő adatok jellemezték: 

adatok: ezer fő 

Szálloda típusa 

Vendégek 

Öt és négy Három Két és egy  

csillagos szálloda  

Belföldi 57 503 601 1.161 

Külföldi 789 894 494 2.177 

 846 1.397 1.095 3.338 

Adatok forrása: Statisztikai Zsebkönyv, 1996. KSH 

 

Feladat: 

Jellemezze megfelelő mutatószám segítségével a vendégek és a szállodák típusa közötti kapcsolatot! 
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158. feladat 
 

A KV cipőgyárban a 2.500 dolgozó neme és végzettsége közti kapcsolat vizsgálata során a következő 

eredményeket kaptuk: 

A dolgozók 60%-a férfi, a férfiak 16%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 24%-a alapfokú 

végzettséggel. Az alapfokú végzettségűek fele férfi, a középfokú végzettségűekre teljesül a függetlenség 

feltétele. 

 
 

Végzettség 
Nem 

Összesen 
Férfi Nő 

alapfokú    

középfokú    

felsőfokú    

Összesen    

 

Feladat: 

a) Töltse ki a fenti táblát a megadott információk alapján! 

b) Jellemezze a nem és az iskolai végzettség kapcsolatát! 

c) Milyen típusú a fenti statisztikai tábla és milyen típusú sorokat tartalmaz? 

 

 

159. feladat 
 

Töltse ki a táblát a két ismérv függetlenségét feltételezve! 

 

Megtakarítások 

rendszeressége 

Iskolai végzettség 

Összesen Legfeljebb 

8 általános 
Gimnázium 

Egyetem, 

főiskola 

Havonta    306 

2-3 havonta    440 

Félévente    98 

Ritkábban    156 

Összesen 300 500 200 1000 

 

 

160. feladat 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a dolgozó orvosok száma a következőképpen alakult szakképzettség 

és nem szerint 1994-ben: 

adatok: fő 

Megnevezés Férfi Nő Összesen 

Belgyógyász 122 101 223 

Szülész-nőgyógyász 92 10 102 

Szemész 7 35 42 

Egyéb szakképesítésű 806 776 1.582 

Összesen 1.027 922 1.949 

 

Feladat: 

Határozza meg a sztochasztikus kapcsolat fajtáját és jellemezze megfelelő mutatószám segítségével a 

kapcsolat szorosságát! 
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161. feladat 
 

1994. év végén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a jogi személyiségű gazdasági szervezetek adatait 

tartalmazzák a következő táblázatok: 

 

A gazdasági szervezetek megoszlása nagyság és vállalkozási forma szerint 

adatok: db 

Megnevezés 
Kisméretű 

50 fő alatti 

Közepes 

51 - 300 fő 

Nagyvállalat 

300 fő feletti 
 

Vállalat 28 16 14 58 

Gazdasági társaság 3.160 199 66 3.425 

Szövetkezet 298 86 37 421 

Egyéb szervezet 41 2 11 54 

 3.527 303 128 3.958 

 

A gazdasági szervezetek megoszlása néhány kiemelt ágazat és vállalkozási forma szerint 

adatok: db 

Ágazat Vállalat 
Gazdasági 

társaság 
Szövetkezet 

Egyéb 

szervezet 
 

Ipar 21 792 86 0 899 

Kereskedelem 11 1.242 39 3 1.295 

Pénzügyi tevékenység 0 51 7 14 72 

Egészségügy 0 18 0 0 18 

 32 2.103 132 17 2.284 

Forrás: B-A-Z megye Statisztikai Évkönyve, 1994. KSH 

 

Feladat: 

Hasonlítsa össze a vállalkozási forma és a vállalatnagyság, illetve az ágazati hovatartozás közötti 

kapcsolatot megfelelő mutatók segítségével! 

 

 

162. feladat 
 

A foglalkoztatottak megoszlása nem és a foglalkoztatás jellege szerint 2002-ben (ezer fő) 

 

Foglalkoztatás jellege Férfi Nő Összesen 

Szakmunkás 748,8 237,3 986,1 

Betanított munkás 330,3 269,6 599,9 

Segédmunkás 133,7 162,6 296,3 

Szellemi foglalkozású 450,5 811,5 1262,0 

Összesen 1663,3 1481,0 3144,3 

Feladat: 

a) Állapítsa meg, hogy hány vő lenne a szellemi foglalkozású férfiak és nők száma a két ismérv 

függetlensége esetén! 

b) Jellemezze a kapcsolat szorosságát, ha a χ2=368,2 
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163. feladat 
 

Az egyik évben kiadott szépirodalmi könyveknek a szerző állampolgársága, a könyv műfaja és kötése 

szerinti megoszlását mutatják az alábbi statisztikai táblák: 

 

adatok: db 

Műfaj 
A szerző állampolgársága  

A kötése 
A szerző állampolgársága 

Magyar Külföldi  Magyar Külföldi 

Vers 167 37  Kötött 157 197 

Színmű 22 20  Fűzött 393 137 

Regény 248 251     

Egyéb 113 26     

 

Feladat: 

Számítsa ki a szerző állampolgársága és a könyv műfaja, valamint a szerző állampolgársága és a könyv 

kötése közötti kapcsolat szorosságát jellemző mutatókat és hasonlítsa össze azokat! 

 

 

164. feladat 

 

Minőségi és mennyiségi ismérvek kapcsolatában milyen értéket vesznek fel az alábbi mérőszámok? 

 

Az ismérvek x j
 H K B  

függetlensége esetén      

függvénykapcsolata esetén      

 

 

165. feladat 
 

Egy egyetem nappali tagozatán a II. évfolyamos hallgatók gyakorlati jegyei Statisztika tárgyból az 

1997/98-as tanév első felében az alábbiak szerint alakultak: 

 

Osztályzat 
Gazdálkodási Vállalkozási Marketing 

Összesen 
szak hallgatóinak megoszlása 

5 19 23 19 61 

4 32 49 40 121 

3 24 36 56 116 

2 20 36 82 138 

1 1 2 18 21 

Összesen 96 146 215 457 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki a gyakorlati jegyek átlagát és szórását a szak és az évfolyam egészére! 

b) Számítsa ki a szóráshányadost és értelmezze! 

c) Mondja meg a szóráshányados négyzetének jelentését! 
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166. feladat 

 

A távolsági autóbusz-közlekedés néhány jellemző adata 1996-ban:  

 

Járat 
Járatok Utazási távolság (km) 

száma (db) Átlaga Szórása 

Menetrend szerinti 458 15,4 4,5 

Szerződéses 60 34,6 15,0 

Különjárat 6 182,0 70,0 

Összesen 524 ... ... 

Forrás: Közlekedési Vállalat adatai 

 

Feladat: 

Jellemezze a járat jellege és az utazási távolság közötti kapcsolatot a megfelelő mutatószámok 

segítségével! 

 

 

167. feladat 

 

Egy statisztika dolgozatra három (A, B, C) feladatsor készült. A dolgozatok eredményeit a következő 

táblázat tartalmazza: 

Feladatsor 
A dolgozat író 

hallgatók száma (fő) 

Az elért pontszám 

átlaga szórása 

A 70 41 7,6 

B 50 37 10 

C 80 40 7 

 

Feladat: 

Sikerült-e dolgozatokat összeállító tanárnak közel egyforma nehézségű sorokat összeállítani? Válaszát 

indokolja! 

 

 

168. feladat 

 

Egy pénzintézet hosszú lejáratú lakossági hitelek folyósításával is foglalkozik. Adott időszakban a 

folyósított hitelek adatai a következők: 

 

A hitel fajtája 

A hitel igénybe 

vevők aránya 

(%) 

A hitel átlagos 

nagysága (eFt) 

A hitel futamidejének 

átlagos 

nagysága (év) 
szórása (év) 

Lakásvásárlási 40 480 8,5 1,5 

Lakásépítési 35 650 10,0 2,3 

Egyéb hitel . 320 6,5 1,8 

Összesen . . . . 

 

Az egyes hitelek nagyságai átlagosan 37,8%-kal térnek el az átlagos hitelnagyságtól. 

 

Feladat: 

a) Hasonlítsa össze a hitelek fajtája és a hitelek nagyságának, valamint futamidejének kapcsolatát! 

b) Számítsa ki a H2 mutatót és értelmezze! 
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169. feladat 

 

A vasúttársaság vonataira vonatkozóan a következő adatok ismertek: 

 

Vonattípus 
Járatok száma Útvonal átlagos Kocsik számának 

(db) hossza (km) átlag (db) szórás (db) 

személy 18.441 52 4,90 1,5 

sebes 1.820 113 ... 1,4 

gyors 6.176 264 7,20 2,6 

Összesen 26.437 ... 5,45 ... 

 

Az útvonal szórása 97,3 km. 

 

Feladat: 

a) Hasonlítsa össze a vonattípus és az útvonalhossz, illetve a vonattípus és a kocsiszám 

kapcsolatának szorosságát! 

b) A második esetben (vonattípus és kocsiszám) mikor lehet B = 0? 

 

 

170. feladat 

 

Egy országos ingatlanközvetítő iroda nyilvántartásában szereplő 1000 db eladásra kínált házat az ár és 

település típusa szerint csoportosítottuk: 

 

Eladási ár (eFt) Főváros (%) Vidék (%) Községek (%) 

-   2.000 8,0 23,0 27,0 

2.001 -   5.000 30,0 38,0 36,0 

5.001 -   7.500 27,0 21,0 22,0 

7.501 - 10.000 16,0 10,0 10,0 

10.001 - 19,0 8,0 5,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Az eladásra kínált házak 27%-a fővárosi, 60%-a vidéki, a többi pedig a községekben található. 

 

Feladat: 

Vizsgálja meg, hogyan befolyásolja-e a házak elhelyezkedése az ár nagyságát! 

 

 

171. feladat 
 

Egy áruház élelmiszerosztályán a chips-vásárlók között felmérést végeztek. A száz megkérdezett közül 

harminchárman vásároltak Chio chipset, egynegyedük Pom-Bär-t és egytizedük Lay's chipset. A 

megkérdezettek átlagosan 104 Ft-ot költöttek chipsre. Chio chipsre átlagosan 98 Ft-ot, Cerbonára pedig 

74 Ft-ot. A húsz fő Chee-tos-t vásárló mindegyike a 75 g-os kiszerelésű sajtos chipset választotta, mivel 

akciós áron kínálták, amely 39 Ft-tal volt olcsóbb, mint a 99 Ft-os ajánlott fogyasztói ár. A chipsre 

költött összegek szórása: a Chio-nál 23 Ft-, a Pom-Bär-nél 30 Ft, Lay's-nél 8 Ft, azaz 13,56% és a 

Cerbonánál 14,86%. 

 

Feladat: 

a) Készítsen statisztikai táblát a fenti adatok alapján, majd számítsa ki a tábla hiányzó adatait! 

b) Állapítsa meg, hogy milyen szoros a kapcsolat a chips márkája és a vásárlásra költött összeg 

között! 
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172. feladat 
 

Három másodosztályú tekecsapatnál figyelték meg 5-5 játékos fizetését. Az első két csapatnál mindkét 

csapat átlagfizetése megegyezett a három csapatra vonatkozó átlagfizetéssel, azaz 32 ezer forinttal. A 

három csapatnál a fizetések szórása rendre 4,2; 5,8 és 6,7 ezer forint volt. 

 

Feladat:  

Milyen erős a kapcsolat az egyesülethez tartozás és a tekézők fizetése között? 

 

 

173. feladat 
 

Egy kisebb söröző vezetője (Kirúg Hümér egy közeli rokona) egy héten keresztül feljegyeztette a söröző 

forgalmát. 

 

Nap Vendégek száma Átlagos fogyasztás, korsó/fő 

Hétfő 38 2,9 

Kedd 32 3,1 

Szerda 25 2,6 

Csütörtök 36 3,0 

Péntek 48 3,3 

Szombat 46 3,4 

Vasárnap 43 3,1 

 

Az egyes emberek fogyasztása átlagosan 12%-kal tér el az átlagos fogyasztástól. 

Feladat: 

Határozza meg, hogy mennyiben magyarázza a fogyasztás szóródását az, hogy a hét mely napjáról van 

szó! 

 

 

174. feladat 
 

Egy reprezentatív felmérés során vizsgálták a lakosság 1 főre jutó szórakozásra fordított heti kiadásait. 

 

Település típusa 
Lakosok száma 

(fő) 

1 főre jutó kiadás 

átlaga (e Ft) relatív szórása (%) 

Város 300 8,9 25 

Község 200 8,3 30 

Összesen 500 …  

 

Feladat: 

a) Állapítsa meg, hogy milyen szoros a kapcsolat a település típusa és a szórakozásra fordított 

kiadás között! 

b) Vizsgálja meg, hogy az egyes lakosok kiadása átlagosan mennyivel tér el az átlagos kiadástól! 
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175. feladat 

 

Egy szakon két, egyenként 20-20 fős csoport van. A "J" (jobbik) csoportban senki sem bukott meg 

statisztikából, a jegyek átlaga 3,95, szórásnégyzete 1,15 volt. Az "R" (rosszabbik) csoportban a legjobb 

osztályzat 4-es volt, a 2-esek és 3-asok száma megegyezett és az elégtelenek nélkül számított átlag 2,8 

volt. Az egész szak (két csoport) átlagos statisztika eredménye 2,925 volt 50,4% relatív szórással. 

 

Feladat: 

a) Határozza meg és értelmezze mindkét csoportra a H2 mutatót! 

b) Vizsgálja meg a Cramer-féle mutatóval azt, hogyha csak az elégtelen/nem elégtelen 

megkülönböztetést tesszük, akkor milyen szoros a csoporthoz tartozás és a statisztika eredmény 

közti kapcsolat! 

 

 

176. feladat 

 

5 különböző márkájú, összesen 60 autó éves szervizigényét vizsgálták. Ezek közül a 7 VW estében 

összesen 630 eFt-ot költöttek az adott évben szervízelésre, ennek szórása 27 eFt volt. A 12 Opel 

javítására átlagosan 90 eFt-ot költöttek, 18%-os szórással. A vizsgált járművek egynegyede Nissan volt, 

ezek éves szervizköltségének szórása 30% volt. A mintába került 11 Honda estében az éves 

szervizköltség szórása 70 eFt, azaz 56% volt. A vizsgált Fiatok éves átlagos szervizköltsége 150 eFt 

volt. A 60 autóra az adott évben összesen szervízelés céljából 6.385 eFt-ot költöttek. A mintában az éves 

szervizköltség szórása 55eFt. 

 

Feladat: 

a) Készítsen statisztikai táblázatot az adatokból! A tábla minden lehetséges rovatát töltse ki! 

b) Határozza meg, hogy mennyiben befolyásolja a szervizköltséget az autó márkája! 

 

 

178. feladat 

 
2005-ben vizsgálták az Internet-előfizetések számát hozzáférési szolgáltatások szerint. Összesen 

1 millió háztartásban volt hozzáférési lehetőség. Kapcsolt vonal (modem) 242 ezer háztartásban volt, 

melyre összesen 23.232 mFt-ot fordítottak, 30 eFt szórással. Az xDSL-en keresztüli elérést az előzőnél 

130 ezerrel többen választottak, mely átlagosan 120 eFt-ba került, 10%-os szórással. Vezeték nélküli 

156 ezer lakásban volt, összesen 13.104 mFt-ot költöttek rá és a költségének szórása 21,4%; míg kábel 

televízióval együtt igényelt Internet 212 ezer lakásban volt, ezekre átlagosan 108 eFt-ot költöttek az 

adott évben. Egyéb igénybevételek szórása 42 eFt, azaz 31,8%. A háztartások összesen 106.248 mFt-ot 

költöttek Internet-előfizetésre és a költségek szórása 25 eFt volt. 

 

Feladat: 

a) Készítsen statisztikai táblázatot az alábbi adatok felhasználásával! Töltse ki a hiányzó adatokat! 

b) Határozza meg, hogy mennyiben befolyásolja az Internet elérés típusa az előfizetési költséget! 
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179. feladat 

 

Egy üdítőital gyártó cég két részlegének dolgozóit a foglalkozás szerint csoportosítottuk. Mindkét 

részleg esetében az összes dolgozót meg vizsgáltuk 2007-ben. 

 

Havi 

fizetés 

(eFt) 

Szénsavas üdítőitalt 

gyártó részleg (fő) 

Szénsavmentes 

üdítőitalt gyártó 

részleg (fő) 

Összesen (fő) 

fiz. 
szelle

mi 
 fiz. 

szell

emi 
 fiz. 

szelle

mi 
 

  - 80 250 10 260 280 0 280 530 10 540 

 80 - 120 300 50 350 290 30 320 590 80 670 

 120 - 160 180 120 300 60 60 120 240 180 420 

 160 - 200 50 150 200 20 50 70 70 200 270 

 200 -  20 70 90 0 10 10 20 80 100 

Összesen 800 400 1200 650 150 800 1.450 550 2.000 

 

Feladat: 

a) Definiálja a tábla típusát és a benne szereplő sorok típusát, valamint határozza meg a tábla 

dimenziószámát! 

b) Határozza meg, hogy a 160-200 eFt közötti fizetési kategória esetén milyen a foglalkoztatottak 

összetétele részlegenként! Milyen viszonyszámmal jellemezte az arányokat? 

c) A teljes vállalati létszámot figyelembe véve határozza meg az egy szellemi dogozóra jutó fizikai 

dolgozók számát! 

d) Jellemezze a szénsavmentes üdítőitalt gyártó részleg összes dolgozójának bérét az ismert 

gyakorisági sorokkal! 

e) Jellemezze középértékekkel a szénsavas üdítőitalt gyártó részleg dolgozóinak havi fizetését! 

f) A szénsavas üdítőitalt gyártó részleg egyes dolgozóinak havi fizetése átlagosan mennyivel tér 

el a részleget jellemző havi átlagos fizetéstől? 

g) Vizsgálja meg, hogy van-e kapcsolat a cég esetében a foglalkozás jelleg és a között, hogy ki 

melyik részlegben dolgozik! 

h) A dolgozók adott részlegben való foglalkoztatása befolyásolja-e a dolgozók havi fizetésének 

alakulását? 

 


