
Mi a statisztikai adat? 

Bo Sundgren svéd professzor adatmodellje azt a folyamatot szemlélteti, ahogy a statisztikai 

adatig eljutunk. E szerint a statisztikai adat három elemből áll.  

A megfigyelésnek van egy tárgya, ami a gyakorlati életben a megfigyelési egységnek felel 

meg (object): „O”. (Például egy lakos.) A megfigyelés tárgyának vannak tulajdonságai, 

melyek leírhatók, mint egy-egy ismérv (variable): „V”; (például: nem, kor, jövedelem, 

székhely, értékesítés, beruházás stb.). Az ismérv lehetséges változataii (például a nem férfi 

vagy nő lehet) egy adott ismérv értékkészletét (value-set) képezik. Amikor a megfigyelés 

megtörténik és konkretizáljuk, hogy az adott lakosnak mi a tényleges neme, akkor kapjuk az 

elemi adatokat (például: férfi, 28 éves). Az elemi adatok rögzítése és ellenőrzése után ezeken 

különböző statisztikai műveleteket végzünk (statistical measures): „f”; (például: számlálás, 

összegzés, átlagolás, szóródás, stb.). Így jutunk a statisztikai adatokhoz, amelyek 

statisztikai becslését jelentik a vizsgált sokaság adott tulajdonsága valódi értékének 

(statistical characteristic): < O,V,f >. 

 

A modellnek megfelelően, amikor egy statisztikai adatot közlünk kötelezően meg kell adnunk 

az alábbi elemeket. 

 A sokaság, amire az adat vonatkozik, 

 a mért tulajdonság, 

 utalás az elvégzett műveletre, 

 az adat számszerű értéke, 

 az adat mértékegysége, 

 az adat időbeli vonatkozása (a konkrét időpont vagy időtartam). 

Például, ha azt mondjuk, hogy Magyarország népessége 10 millió fő, akkor ez mikor volt 

érvényes? Ennek az adatnak csak egy időpillanatban van értelme, melyet kötelező megadni. 

Például egy gyár termelése 20000 darab volt állítás esetén, felmerül, hogy mikor? Egy adott 

évben, vagy egy adott hónapban? Ez az adat egy folyamatot jellemezne, ezért nem egy 

időpontra, hanem egy időtartamra értelmezhető, melyet kötelező megadni. 

 

A statisztikai adat lehet vagy alapadat, azaz közvetlenül mérés, vagy számolás útján 

keletkezik, vagy pedig származtatott adat, azaz más adatokon való műveletvégzés 
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eredményekét kapjuk. Tehát a statisztikai alapadat az elemi adatokon végzett művelet 

eredményeként adódik. Ez lehet a vizsgált statisztikai sokaság elemszáma, vagy valamely 

számszerű jellemzője. 

 

A statisztikai adatokkal szemben három követelményt támasztunk. 

1. Pontosság: az adatok megfelelően pontosak legyenek. 

2. Gyorsaság: gyorsan hozzájussunk az adatokhoz. 

3. Gazdaságosság: alacsony költségek. 

 

Ez a három feltétel egyszerre nem optimalizálható. A gyakorlati életben elkövethetünk 

úgynevezett mintavételi és nemmintavételi hibákat. 

A nemmintavételi hibák azok a hibák, amelyek mind a teljes, mind a részleges 

megfigyeléseknél felléphetnek. Ezek matematikai eszközökkel nem kezelhetőek. Ilyen 

például a definíciós hiba (rossz kérdőívszerkesztés), a válaszadási hiba (téves adat közlése), a 

végrehajtási hiba (rossz lekérdezés), az adatrögzítési hiba. 

A mintavételi hiba a részleges megfigyelésből fakadó hiba. Ez a típus matematikailag 

kezelhető. 

Ezekből következően pontos adatokhoz gyakorlatilag soha sem juthatunk. 

 

Elemzések során nagyon fontos a statisztikai adatok megfelelő összehasonlítása. A 

statisztikai adatok összehasonlítása vagy különbségképzéssel, vagy hányados-képzéssel 

végezhető el. Összehasonlítás során kötelezően meg kell adnunk, hogy mit mihez hasonlítunk. 

Amit hasonlítunk azt a viszonyítás tárgyának, amihez viszonyítunk azt. a viszonyítás 

alapjának nevezzük. Ha a viszonyítás tárgyát A, alapját pedig B jelöli, akkor a 

különbségképzés A-B, a hányados-képzés A/B formában számítható ki. Két adat hányadosát – 

melyet a magyar szakirodalomban viszonyszámnak is neveznek – vagy együtthatós, vagy – 

ha van értelme –  százalékos (ezrelékes) formában szokták megadni. 

A változás, illetve a különbség, mint kapott eredmény közlésekor jelölni kell ennek irányát, 

illetve mértékegységét is. Különbségképzés esetében a pozitív eredmény, hányados-képzés 

esetében pedig együtthatós formában az egynél nagyobb eredmény jelenti azt, hogy A>B. 

Különbségképzés esetében a negatív eredmény, hányados-képzés esetében pedig együtthatós 

formában az egynél kisebb, pozitív eredmény jelenti azt, hogy A<B. 

 

Példa 

Magyarország néhány munkaerő piaci adata a 15-74 éves korosztályra vonatkozóan az alábbi. 

 

Év 

Munkanélküliek 

száma 

(ezer fő) 

Gazdaságilag aktív 

népesség 

(ezer fő) 

Munkanélküliségi 

ráta 

(%) 

2015 307,8 4518,3 6,8 

2016 234,6 4586,2 5,1 

forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf001.html 

 

A) Hogyan alakult a munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta 2009-ben 

2008-hoz képest? 

 

A munkanélküliek száma alakulásának kiszámítása 

Különbségképzéssel: 234,6-307,8= -73,2 ezer fő. 

Hányados-képzéssel: 234,6/307,8=0,762→76,2% → -23,8% 



Ezek szerint a munkanélküliek száma 2016-ban 73,2ezer fővel, azaz 23,8 százalékkal 

alacsonyabb volt az előző évhez képest.  

Hányados-képzés során az eredmény első két alakját is szokták használni, illetve 

értelmezni. Ezek szerint a munkanélküliek száma 2016-ban 0,762-szerese, azaz 76,2 

százaléka az előző évinek. 

 

A munkanélküliségi ráta alakulásának kiszámítása 

Különbségképzéssel: 5,1-6,8= -1,7 százalékpont. 

Hányados-képzéssel: 5,1/6,8=0,75→75% → -25% 

Ezek szerint a munkanélküliségi ráta 2016-ban 1,7 százalékponttal alacsonyabb volt az 

előző évhez képest. (Különböző időponthoz tartozó százalékos adatok különbségét 

százalékpontban adjuk meg!) 

Ezek szerint a munkanélküliségi ráta 2016-ban 25 százalékkal alacsonyabb volt előző 

évhez képest.  

A munkanélküliségi ráta 2016-ban 0,75-szerese, azaz 75 százaléka az előző évinek. 

 

B) Amennyiben a munkanélküliségi ráta 2015-höz képest 2016-ban egy 

százalékkal lett volna magasabb, akkor mekkora lett volna 2016-ban a 

munkanélküliségi ráta, illetve a munkanélküliek száma? 

A +1% azt jelenti, hogy az új munkanélküliségi ráta a korábbi adat 101 százaléka, azaz 

1,01-szerese. 

Ekkor a munkanélküliségi ráta 2016-ban 6,8%+1% → (6,8*1,01)%=6,868% lenne. 

Mivel a munkanélküliségi ráta a munkanélküliek számának (A) és a gazdaságilag 

aktívnépesség számának (B) hányadosa, ezért a munkanélküliek száma 2016-ban 

4586,2*0,06868=314,98 ezer fő. 

 

C) Amennyiben a munkanélküliségi ráta 2015-höz képest 2016-ban egy 

százalékponttal lett volna magasabb, akkor mekkora lett volna 2016-ban a 

munkanélküliségi ráta, illetve a munkanélküliek száma? 

 

Ekkor a munkanélküliségi ráta 2016-ban 6,8%+1százalékpont → =7,8% lenne. 

Mivel a munkanélküliségi ráta a munkanélküliek számának (A) és a gazdaságilag 

aktívnépesség számának (B) hányadosa, ezért a munkanélküliek száma 2009-ben 

4586,2*0,078=357,7 ezer fő. 

 

 

A százalék és a százalékpont kifejezéseket a média, a sajtó gyakran keveri. Ezt ne tévesszük 

össze, mert ahogyan az előző példában látható a 2008-as 307,8 ezer fős munkanélküli szám 

esetében a +1 százalék csak +1,9 (=331,1-307,8) ezer fő, míg az 1 százalékpontos növekedés 

+40,6 (=369,8-307,8) ezer fő munkanélkülit jelent. 

 

Például, amikor azt halljuk, hogy a jegybank 2 százalékról 50 bázisponttal csökkentette a 

jegybanki alapkamatot, az azt jelenti, hogy az alapkamat 0,5 százalékponttal csökkent, azaz az 

új értéke 1,5%. 

 

 

LEÍRÓ STATISZTIKA 

Amint rendelkezésünkre állnak az elemzendő, vizsgálandó statisztikai adatok, egy újabb 

kérdést kell tisztáznunk. Milyen elemzési technikát, eljárást használjunk. Abban az esetben, 



ha csak a megfigyelt egyedekről szeretnénk valamit állítani, akkor úgynevezett leíró 

statisztikát használhatunk (minta esetén csak a mintaelemekről), míg, ha mintavétel alapján 

következtetni szeretnénk általános összefüggésekre, állításokra, akkor úgynevezett induktív 

statisztikát használhatunk. Bármi is legyen a célunk, a vizsgálatok első lépéseként leíró 

statisztikai eljárásokat, vizsgálatokat kell folytatnunk. A leíró statisztika gyakorlatilag egy 

információtömörítési eljárás, mely magába foglalja a táblázatok, diagramok készítését, a 

középértékek, a szóródás, a vizsgált változó eloszlásának (relatív gyakoriság, aszimmetria, 

csúcsosság) vizsgálatát, valamint egyszerű számszerű jellemzők kiszámítását 

(különbségképzés, hányados-képzés (viszonyszámok), indexek). Nyilvánvalóan ezen 

technikák közül csak azt szabad alkalmazni, aminek értelme van. Például a nemből (férfi, nő) 

nem számolhatunk átlagot, azaz nincs értelme az átlagos nemnek. 

 

 


