
Statisztika II. feladatok

1. Egy női ruhákat és kiegésźıtőket forgalmazó üzletlánc 118 egységénél felmérést
végzett arról, milyen tényezők befolyásolják a havi összbevételüket (EUR).

a) Pótolja ki a táblázatok hiányzó értékeit (6 darab). Átlagosan hány oldalas egy
katalógus és átlagosan mennyit postáznak ki?

b) Írja fel az adatokra legjobban illeszkedő lineáris modellt. Milyen mutatók
jellemzik az illeszkedés mértékét?

c) Hipotéziseit pontosan megfogalmazva vizsgálja meg az illesztett modell mara-
dékait. Elfogadható-e a lineáris modell?

d) Az ékszerek vagy a ruhák átlagos napi forgalmától függ jobban az összbevétel?
Milyen erős e két független változó kapcsolata? Válaszait indokolja. 4 pont

e) Várhatóan mennyi lesz a bevétele egy olyan egységnek, ami naponta átlagosan
20 ezer EUR értékben forgalmaz ruhát, 10 ezer EUR értékben ékszereket,
10 ezer darab 90 oldalas katalógust postáz ki, 50 telefonvonalon fogadja a
megrendeléseket, 45 fő dolgozik az ügyfélszolgálaton, reklámra pedig havi 28
ezer EUR-t ford́ıt?

SPSS adatállomány: ruha.sav; SPSS output: a feladatok után.

2. Egy (férfi) HR menedzser 200 hölgyet vett fel irodai munkára fényképes, illetve
fénykép nélküli önéletrajzuk alapján. A jelentkezők megoszlása a következő volt:

szőke barna vörös
fényképes 10 60 30
fénykép nélküli 20 60 20

a) Döntsön 10%-os szinten, a HR menedzsert befolyásolta-e, amikor a fénykép
alapján ismerte a jelentkezők hajsźınét.

b) Az esélyegyenlőségi hivatal szigorúan büntet minden diszkriminációt. Adjon
meg olyan szignifikancia szintet, amely mellett a hivatal már nem vonhatja
felelősségre a HR menedzsert.
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c) Egy korábbi felvételnél a menedzser 20 szőke, 40 barna és 40 vörös hölgyet
vett fel a fényképes önéletrajzuk alapján. Döntsön 5%-os szinten, változott-e
a menedzser ı́zlése.

d) Ismert, hogy a teljes populációban a szőke nők aránya 20%. A 200 felvett
hölgy adatai allapján döntsön 5 %-os szinten, diszkriminálták-e a szőke nőket.

3. A Lerablos áruházlánc debreceni vásárlói gyakran panaszkodtak, hogy hétvégeken
és ünnepnapokon kevés az alkalmazott a hipermarketben. Ennek orvoslására ezeken
a napokon az üzletben alkalmi kiseǵıtőket alkalmaznak. A debreceni egység igaz-
gatója arra volt kiváncsi, a kiseǵıtők x száma hogyan befolyásolja az áruház napi
y árbevételét (100 euróban számı́tva). Kilenc napot megvizsgálva a következő
eredményeket kapta:∑

x = 198,
∑

x2 = 4896
∑

xy = 66713
∑

y = 2990
∑

y2 = 995646

a) Írja fel az adatokra legjobban illeszkedő lineáris modell egyenletét.

b) Mennyi a becsült bevétel 15 kiseǵıtő esetén?

4. Az Debreceni Egyetemen az egyik oktatója minden hétfőn, szerdán és pénte-
ken autóval jár ki a Tócóskertből a város másik végén fekvő Kassai úti campusra.
Otthonról mindig azonos időben indul el és ugyanazon az útvonalon autózik. Úgy
érzi azonban, hogy a menetideje függ attól, hogy a hét melyik napján van órája.
Ezért aztán márciusban, áprilisban és májusban véletlenszerűen kiválasztott 5-5
hétfőt, szerdát és pénteket és lejegyezte a menetidőket. Adatainak összegzését az
alábbi táblázat tartalmazza:

Nap Menetidő
Hétfő 28 34 29 34 30
Szerda 24 27 25 25 22
Péntek 25 28 27 26 21

Alkalmas nemparaméteres próba seǵıtségével döntsön 1%-os szinten, igaz-e az
oktató sejtése.
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5. Az alábbi táblázat Gereben Eduárd kezdő szélhámos három évi bevételét tartal-
mazza negyedéves bontásban:

Év, negyedév Bevétel (100eFt)

2014 I. 2
II. 7

III. 6
IV. 6

2015 I. 7
II. 17

III. 13
IV. 11

2016 I. 11
II. 26

III. 19
IV. 16

Ismertek még a következő adatok:

12∑
t=1

t = 78;
12∑
t=1

t2 = 650;
12∑
t=1

yt = 141;
12∑
t=1

tyt = 1134;
12∑
t=1

ln t = 19.99;

12∑
t=1

ln yt = 27.34;
12∑
t=1

t ln yt = 200.82;
12∑
t=1

yt ln t = 279.01;
12∑
t=1

ln t ln yt = 50.71.

a) Illesszen lineáris trendet Eduárd bevételeinek idősorára. Értelmezze a kapott
együtthatókat.

b) Adja meg és értelmezze a második negyedévhez tartozó nyers szezonális in-
dexet.

c) Eduárd tegnap meglátott egy kiválló álapotú 10 éves S600-as Mercedest az
egyik autókereskedésben, melytől gazdája 2.5 millió forintért válna meg. Eduárd,
mivel tartalékai nincsenek, ezt a 2017 II. negyedévi bevételéból szeretné megvenni.
Elegendő lesz-e az erre a negyedévre előrejelzett bevétele, ha kissé összehúzva
magát ebben a negyedévben csak átlagosan havi 300 ezer forintot költ megélhetésre
és az autót a fennmaradó összegből venné? Ha nem, mennyit kell kölcsön
kérnie, ha igen, mennyi pénze marad?
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Regression 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Összbevétel 1,6317E6 6,31755E5 118 

Női ruha átlagos napi forgalma 

(EUR) 

40706,7944 12191,95734 118 

Ékszerek átlagos napi 

forgalma (EUR) 

16780,1327 6693,78902 118 

A kipostázott katalógusok 

száma 

10146,15 1700,803 118 

A katalógusok terjedelme 80,75 13,057 118 

A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma 

34,95 8,469 118 

A reklámra fordított összeg 

(EUR) 

28522,0631 3525,52346 118 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó 

munkatársal száma 

35,94 10,930 118 

 

 

 

 

 



Correlations 

 

Összbevétel 

Női ruha 

átlagos napi 

forgalma (EUR) 

Ékszerek 

átlagos napi 

forgalma (EUR) 

A kipostázott 

katalógusok 

száma 

A katalógusok 

terjedelme 

A 

megreneléseke

t bonyolító 

telefonvonalak 

száma 

A reklámra 

fordított összeg 

(EUR) 

Az 

ügyfélszolgálat

on dolgozó 

munkatársal 

száma 

Pearson Correlation Összbevétel 1,000 ,798 ,696 ,821 ,261 ,780 ,270 ,672 

Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) ,798 1,000 ,700 ,697 ,305 ,495 ,440 ,711 

Ékszerek átlagos napi forgalma (EUR) ,696 ,700 1,000 ,476 ,118 ,296 ,561 ,296 

A kipostázott katalógusok száma ,821 ,697 ,476 1,000 ,130 ,609 ,207 ,706 

A katalógusok terjedelme ,261 ,305 ,118 ,130 1,000 ,163 ,074 ,101 

A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma 

,780 ,495 ,296 ,609 ,163 1,000 ,091 ,670 

A reklámra fordított összeg (EUR) ,270 ,440 ,561 ,207 ,074 ,091 1,000 ,184 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó 

munkatársal száma 

,672 ,711 ,296 ,706 ,101 ,670 ,184 1,000 

Sig. (1-tailed) Összbevétel . ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,002 ,000 

Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ékszerek átlagos napi forgalma (EUR) ,000 ,000 . ,000 ,101 ,001 ,000 ,001 

A kipostázott katalógusok száma ,000 ,000 ,000 . ,081 ,000 ,012 ,000 

A katalógusok terjedelme ,002 ,000 ,101 ,081 . ,039 ,212 ,139 

A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma 

,000 ,000 ,001 ,000 ,039 . ,163 ,000 

A reklámra fordított összeg (EUR) ,002 ,000 ,000 ,012 ,212 ,163 . ,023 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó 

munkatársal száma 

,000 ,000 ,001 ,000 ,139 ,000 ,023 . 



 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Az 

ügyfélszolgálaton 

dolgozó 

munkatársal 

száma, A 

katalógusok 

terjedelme, A 

reklámra fordított 

összeg (EUR), 

Ékszerek átlagos 

napi forgalma 

(EUR), A 

megreneléseket 

bonyolító 

telefonvonalak 

száma, A 

kipostázott 

katalógusok 

száma, Női ruha 

átlagos napi 

forgalma (EUR)a 

. Enter 

2 . Az 

ügyfélszolgálaton 

dolgozó 

munkatársal 

száma 

Backward 

(criterion: 

Probability of 

F-to-remove >= 

,100). 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Összbevétel 

 

 

 

 

 

 



 

Model Summaryc 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,970a ,940 ,936 1,59486E5 ,940 246,552 ??? ??? ,000  

2 ,969b ??? ,936 1,60284E5 -,001 2,114 1 110 ,149 1,888 

a. Predictors: (Constant), Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársal száma, A katalógusok terjedelme, A reklámra fordított összeg (EUR), Ékszerek átlagos 

napi forgalma (EUR), A megreneléseket bonyolító telefonvonalak száma, A kipostázott katalógusok száma, Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) 

b. Predictors: (Constant), A katalógusok terjedelme, A reklámra fordított összeg (EUR), Ékszerek átlagos napi forgalma (EUR), A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma, A kipostázott katalógusok száma, Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) 

c. Dependent Variable: Összbevétel 

 

 

 

 

 



 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,390E13 7 6,271E12 246,552 ,000a 

Residual 2,798E12 110 2,544E10   

Total 4,670E13 117    

2 Regression 4,384E13 6 7,307E12 284,436 ,000b 

Residual 2,852E12 111 2,569E10   

Total 4,670E13 117    

a. Predictors: (Constant), Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársal száma, A katalógusok terjedelme, A 

reklámra fordított összeg (EUR), Ékszerek átlagos napi forgalma (EUR), A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma, A kipostázott katalógusok száma, Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) 

b. Predictors: (Constant), A katalógusok terjedelme, A reklámra fordított összeg (EUR), Ékszerek átlagos 

napi forgalma (EUR), A megreneléseket bonyolító telefonvonalak száma, A kipostázott katalógusok 

száma, Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) 

c. Dependent Variable: Összbevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) -1183803,710 186635,074  -6,343 ,000    

Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) 9,884 2,834 ,191 3,488 ,001 ,798 ,316 ,081 

Ékszerek átlagos napi forgalma (EUR) 34,066 3,822 ,361 8,913 ,000 ,696 ,648 ,208 

A kipostázott katalógusok száma 117,291 14,062 ,316 8,341 ,000 ,821 ,622 ,195 

A katalógusok terjedelme 3081,668 1258,448 ,064 2,449 ,016 ,261 ,227 ,057 

A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma 

32234,119 2506,277 ,432 12,861 ,000 ,780 ,775 ,300 

A reklámra fordított összeg (EUR) -20,444 5,162 -,114 -3,960 ,000 ,270 -,353 -,092 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó 

munkatársal száma 

-3918,634 2694,855 -,068 ??? ??? ??? -,137 -,034 

2 (Constant) -1182639,234 187567,929  -6,305 ,000    

Női ruha átlagos napi forgalma (EUR) 7,372 2,258 ,142 3,265 ,001 ,798 ,296 ,077 

Ékszerek átlagos napi forgalma (EUR) 36,647 3,402 ,388 10,773 ,000 ,696 ,715 ,253 

A kipostázott katalógusok száma 111,949 13,642 ,301 8,206 ,000 ,821 ,614 ,192 

A katalógusok terjedelme 3583,979 1216,168 ,074 2,947 ,004 ,261 ,269 ,069 

A megreneléseket bonyolító 

telefonvonalak száma 

30573,134 2242,013 ,410 13,636 ,000 ,780 ,791 ,320 

A reklámra fordított összeg (EUR) -20,843 5,181 -,116 -4,023 ,000 ,270 -,357 -,094 

a. Dependent Variable: Összbevétel 

 



 

Excluded Variablesb 

Model 

Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

2 Az ügyfélszolgálaton dolgozó 

munkatársal száma 

-,068a -1,454 ,149 -,137 ,251 

a. Predictors in the Model: (Constant), A katalógusok terjedelme, A reklámra fordított összeg (EUR), Ékszerek átlagos napi 

forgalma (EUR), A megreneléseket bonyolító telefonvonalak száma, A kipostázott katalógusok száma, Női ruha átlagos 

napi forgalma (EUR) 

b. Dependent Variable: Összbevétel 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 482897,0000 3,6832E6 1,6317E6 6,12161E5 118 

Residual -3,34068E5 4,61892E5 ,00000 1,56120E5 118 

Std. Predicted Value -1,877 3,351 ,000 1,000 118 

Std. Residual -2,084 2,882 ,000 ,974 118 

a. Dependent Variable: Összbevétel 

 

 
 
 
 



 
PPlot 
 

Estimated Distribution Parameters 

 
Unstandardized 

Residual 

Normal Distribution Location ,0000000 

Scale 1,56120219E5 

The cases are unweighted. 

 
Unstandardized Residual 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 118 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,56120219E5 

Most Extreme Differences Absolute ,076 

Positive ,076 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,824 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,505 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 

 
Unstandardized 

Residual 

N 118 

Uniform Parametersa,b Minimum -3,34068E5 

Maximum 4,61892E5 

Most Extreme Differences Absolute ,289 

Positive ,289 

Negative -,084 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,145 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Uniform. 

b. Calculated from data. 

 


