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• Mi a jó mutató?

• A kutatáshoz mely mutatók a legmegfelelőbbek?

• Mit jó tudni a területi statisztikai adatbázisokról?

• Melyek az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer elemei?

• Mely egyéb területi statisztikai adatbázisok léteznek?

• Mélykutatást elősegítő adatbázisok

Érintett témakörök



SMART kritériumok

– specifikusak (Specific)

– mérhetőek (Measurable)

– elérhetőek (Achievable)

– reálisak és (Realistic)

– ún. idő alapúak legyenek (Time-based).



QQTTP kritérium

• Mennyit? (Quantity)

• Mit? (Quality) 

• Mikor? (Time)

• Kinek? (Target group)

• Hol? (Place)



Az adatbázisokkal kapcsolatban

• Térségi szintek a társadalomban

• NUTS

– NUTS szintjei

– LAU szintjei

• Időbeliség

• Összehasonlíthatóság



Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs 

Rendszer



TeIR

• Web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az 
Interneten keresztül érhetőek el

• Lehetőség biztosítása:
- az ország népességének,
- gazdaságának,
- épített, táji és természeti környezete állapotának,
- területi jellemzőinek megismerésére, 
- változásainak figyelemmel kísérésére és európai uniós 

összehasonlítására,
- adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések 

megjelenítésével

https://www.teir.hu/

https://www.teir.hu/


TeIR - Térinformatikai alkalmazások -
térképi adatbázisok

• Nyilvános alkalmazás

• Előre elkészített térképek

• Területrendezési és szakági  térképek

• Jelmagyarázati problémák



• Nyilvános alkalmazás

• A TeIR adatbázisába feltöltött numerikus adatok 
közötti tájékozódást és keresést lehetővé tevő 
alkalmazás. 

• Számos intézménytől, szervezettől gyűjt adatokat, 
amelyek rendszerszerű áttekintéséhez, illetve az 
ezekben történő kereséshez nyújt segítséget

TeIR - Szabadszöveges metaadat-kereső



TeIR - Idősoros elemző

• Nyilvános alkalmazás

• Gazdasági, társadalmi, infrastrukturális adatok

• Település, kistérségi, megyei, regionális 
szinten működik

• Térképes megjelenítés

• Interaktív felület



• Nyilvános alkalmazás

• Előre elkészített térképek

• Európai uniós, hazai, régiós és megyei szinteken 
működik 

• Gazdasági, társadalmi és környezeti témákban 
készülnek térképek

TeIR - tematikus térképek



• Nyilvános alkalmazás

• Regionális, megyei és kistérségi riportok

• Különböző szintek, előre definiált szempontok

• Elsősorban a gazdasági fejlettségről

TeIR - REMEK adatbázis



TeIR - Intézmények illetékességi 
területének lekérdezése

• Nyilvános alkalmazás

• Térképes megjelenítés

• Adott település illetékességi településhálózata 

• Illetékességi szervek területi lefedettsége

• Elérhetőségi adatok (táv, idő)



• Nyilvános alkalmazás

• Nincs konszenzus a területfejlesztési fogalmakról

• A területfejlesztési fogalomtár a szerzők (VÁTI) és 
megbízóik (NFGM) véleményét tükrözik

• Ugyanakkor regisztráció után lehetőség van 
véleményezésre

TeIR - Területfejlesztési fogalomtár



TeIR - Megyei és IVS tervezését támogató 
alkalmazás

• Nyilvános alkalmazás

• Terület egység kiválasztása és pár általánosabb 
beállítás után egy komplett elemzési 
dokumentumot állít elő a program.

• Gyors, részletes, könnyen érthető, térképes 
megjelenítés

• REMEK adatbázis részei



Interaktív elemző

• Regisztrációhoz kötött

• Legjobban alakítható adatbázis

• Olyan adatok is vannak benne amit a többi alkalmazás 
nem használ

• Szűrési lehetőségek



Támogatási alrendszer

• Regisztrációhoz kötött

• Mutatók száma 7

• 10 éves időtartam

• Hazai, Phare, NFM, ÚMFT

• Output: diagram és táblázat



Területi elemzések

• Regisztrációhoz kötött

• Diagram készítő modul

• Gazdasági, társadalmi, infrastrukturális adatok

• Időszakos és területi bontás



Szociális Ágazati Információs Rendszer 
(Szociális ÁIR)

• Regisztrációhoz kötött

• Hallgatói hozzáférés korlátozott

• Korfa készítés modul elérhető

• 2050-ig prognosztizál előre



Települési adatgyűjtő

• Regisztrációhoz kötött

• 7 mutató csoport

• Max 5 település illetve 1 év kérdezhető le 
egyszerre



Érték-Térkép

• Regisztrációhoz kötött

• Kistérségi fejlesztési koncepciók grafikus 
feldolgozása

• A kistérségi fejlesztési koncepciókon betöltött 
szerepe az egyes ágazatoknak

• 5 témakör

• Térképes megjelenítés



Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő 
Rendszer (T-MER)

• Regisztrációhoz kötött

• Térképes megjelenítés

• 4 + 1 témakör

• Európai szintű vizsgálati lehetőségek



Településhálózat

• Regisztrációhoz kötött

• Interaktív térképszerkesztő

• Településhálózat – intézményi ellátottság

• Munkaerőpiaci mozgások

• Alapvető statisztikai  modulok



Egyéb ismertebb adatbázisok



Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

• Az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének 
alakulására vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé.

• A KSH feladatai:
- adatfelvételek megtervezése,
- adatok felvétele,
- feldolgozása,
- tárolása,
- elemzése és közzététele,
- az egyedi adatok védelme. 

• A hivatal tájékoztatása során az alábbi alapelveket érvényesíti:
- objektivitás, szakszerűség, 
- teljes nyilvánosság (az egyedi adatok egyidejű védelme 

mellett), 
- egyidejű tájékoztatás.

• Interaktív elemző
• Társadalmi haladás mutatószámrendszere



Népszámlálás

• rendszeresen 10 évente ismétlődő, teljes körű állapotfelvétel, 
amely egy adott terület (ország) népességének egészére 
kiterjed

• az összeírásra az egész országban egyidejűleg, azonos 
tartalommal és egységes módszertani alapon kerül sor

• utolsó: 2011 október
• az egyetlen módszer, amellyel megismerhetjük Magyarország 

összes lakosának életkörülményeit
• egy globális program része, általa adunk pontos képet 

magunkról az Európai Uniónak
• Az összeírás köre
• A népszámlálás kérdései



Mikrocenzus

• kis népszámlálás; 

• a lakosságnak csak egy részére kiterjedő 
népszámlálási adatfelvétel

• teljes körű népszámlálások köztes időszakában 
végzik

• területi egységekre, településekre lebontott 
vizsgálatát nem lehet elvégezni



Agrárgazdasági Kutató Intézet

• Magyarország legjelentősebb agrárökonómiai 
szellemi bázisa

• Híd szerepét tölti be a döntéshozók, a 
gazdálkodók, a feldolgozók, a kereskedők és az 
egyetemek között

• Feladata: mg. adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, az 
adatok gyors elemzése és a mélyebb 
összefüggések feltárása

• Ezáltal valós képet nyújtanak a magyar 
agrárgazdaság eredményeiről és közgazdasági 
dilemmáiról



T-STAR

• 1990-óta

• Egyes települések legfontosabb mutatói

• Főleg gazdasági jellemzők (pl. szolgáltatások 

elérhetőségek, vállalkozások száma)

• Egyebek: demográfiai jellemzők, munkanélküliség 

stb.



Erőforrástérkép

• 2008 október MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont

• Kezdetben 500 féle társadalmi, gazdasági és szociális 
indikátor, 32 millió egyedi adat régiós, megyei, kistérségi 
szinten

• Jelenleg 833 mutató, többsége településszinten is elérhető 
(70 az EU-ra vonatkozik) 
társadalmi jelzőszámok; munkaerőpiac és gazdaság; elérhetőség, 
infrastruktúra; pénzbeli és természetbeni szociális ellátások; 
szociális szolgáltatások; gyermekvédelmi szolgáltatások; NFÜ 
pályázatok, támogatások

• Az adatok forrásai: KSH, OSAP, T-STAR, NFÜ, NAV, TeIR, 
Eurostat

http://www.regionaldata.org/hu_HU

http://www.koztar.hu/adatbazis-katalogus-leiras.html -->célja, hogy további az 
Interneten elérhető adatbázisok egy kereső segítségével tematikusan elérhetőek 
legyenek

http://www.regionaldata.org/hu_HU
http://www.koztar.hu/adatbazis-katalogus-leiras.html


Általános Mezőgazdasági Összeírás

• 10 évente

• Népszámlást megelőző

• A mg. gazdasági és területhasználati 
összeírásait tartalmazza

• 3 évente 

• Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a 
mezőgazdaság szerkezetében 
bekövetkezett változásokat

Gazdaságszerkezeti Összeírás



Mély kutatásokhoz adatbázisok



Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

• Foglalkoztatási adatok

• Havi gyorsjelentés

• Havi részletes adatok 

• Éves részletes adatok

• Idősoros adatok

• Településsoros munkanélküliségi adatok

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_K
OZOS_Statisztika

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_KOZOS_Statisztika


• Nemzeti Adó- ás Vámhivatal
http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adostati

sztikak

• Kulturális Statisztika
http://kultstat.emmi.gov.hu/

• Egységes Hírközlés-, Média- és Mozgókép-
Statisztikai Adatbázis
http://ehmmsa.nmhh.hu/

• KOPINT-TÁRKI
http://www.kopint-tarki.hu/rendszeres-

kiadvanyok/

• Széchenyi 2020
http://www.szechenyi2020.hu/
– Lakosság
– Pályázók

Magyarországi adatbázisok

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adostatisztikak
http://kultstat.emmi.gov.hu/
http://ehmmsa.nmhh.hu/
http://www.kopint-tarki.hu/rendszeres-kiadvanyok/
http://www.szechenyi2020.hu/


Nemzetközi adatbázisok

• Eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eu
rostat/home/

• Európai bizottság - Mezőgazdaság és 
vidékfejlesztés adatbázisa:

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/index_en.ht
m

• Európai bizottság - Gazdaság és pénzügyek 
adatbázisa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/i
ndex_hu.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index_hu.htm


További adatbázisok

Közismert adatbázisok

Egyes országokra vonatkozó statisztikai 

adatok Egyes piacokra vonatkozó statisztikai adatok

KSH világ jegybankjai a BIS listáján (linkek) bankközi piacok

Eurostat Sovereign Wealth Fund Institute Euribor

OECD iLibrary ECB Libor

ISI Emerging Markets Magyarország EuroStat MIBID - Moscow InterBank Bid

IMD World Competitiveness Yearbook FED nyersanyag piacok

United Nations Economic Commission for Europe U.S. Census Bureau World Gold Council

Globális MNB statisztikák Brent, WTI és egyéb olaj

World Bank - World Development Indiactors Bank of Russia kötvény piacok

OECD Ministry of Finance of the Russian Federation 10 éves hozam - magyar

IMF KSH 10 éves hozam - EUR

UNCTAD: Handbook of statistics Bundesbank 10 éves hozam - US

ENSZ Bank of England skandináv fixed income

ILO People's Bank of China részvény piacok

International Energy Agency Reserve Bank of India Dow Jones Industrial

Eyestat Statistics Sweden DAX

NationMaster National Bureau of Statistics of China RTS

Nemzeti statisztikai hivatalok listája (linkkel) Federal State Statistics Service of Russia BUX

Financial stability reports Brazilian Institute of Statistics and Geography skandináv - OMX

Bank of England Statistics South Africa deviza piacok

Bundesbank
Ministry of Statistics and Programme 
Implementation

Lengyel Nemzeti Bank gyűjteménye (1993-
napjainkig, napi árfolyamok)

Swiss Nationalbank

Banque de France

National Bank of Poland

Banko de Espana

Banca d’ Italia

Bank of Greece

National Bank of Hungary

Czech National Bank

Banka Slovenije

http://portal.ksh.hu/
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://www.euribor-ebf.eu/euribor-ebf-eu/rates.html
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
http://www.bbalibor.com/rates
http://site.securities.com/php/dashboard?pc=HU&skin=emispro
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://www.cbr.ru/eng/mkr_base/main.asp?cc=1&t1=&t2=&t3=&p2=1&r1=0&date_req1=01/01/2002&date_req2=01/09/2010&C_month=01&C_year=1992&SOP=ON&SOR=ON&SF=ON&d1=ON&x=46&y=9
http://www.worldcompetitiveness.com/online/
http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm
http://www.unece.org/stats/data
http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
http://www.research.gold.org/
http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
http://www.cbr.ru/eng/statistics/
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profiles-key-tables-from-oecd_20752288
http://www1.minfin.ru/en/macroeconomics/dessimination/national_summary/
http://www.portfolio.hu/history/adatletoltes.php
http://www.imf.org/external/data.htm
http://www.ksh.hu/stadat
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3570581
http://unctad.org/en/Pages/Publications/Handbook-of-Statistics.aspx
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/statistiken.html
https://www.federalreserve.gov/datadownload/Choose.aspx?rel=H.15
http://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp
http://www.bankofengland.co.uk/statistics/index.htm
http://nordic.nasdaqomxtrader.com/newsstatistics/statisticsandreports/Fixed_Income/
http://laborsta.ilo.org/
http://www.pbc.gov.cn/publish/english/963/index.html
http://www.iea.org/stats/index.asp
http://www.rbi.org.in/scripts/statistics.aspx
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^DJI+Historical+Prices
http://www.eyestat.com/more.php
http://www.scb.se/Pages/StatisticStart____351774.aspx
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI+Historical+Prices
http://www.nationmaster.com/statistics
http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.rts.ru/en/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSI
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
http://www.portfolio.hu/history/adatletoltes.tdp
http://www.ibge.gov.br/english/default.php
http://nordic.nasdaqomxtrader.com/newsstatistics/statisticsandreports/
http://www.bankofengland.co.uk/publications/fsr/index.htm
http://www.statssa.gov.za/
http://www.bundesbank.de/finanzsystemstabilitaet/fs_dokumentation.en.php
http://mospi.nic.in/
http://www.nbp.pl/homen.aspx?c=/ascx/archen.ascx
http://www.snb.ch/en/iabout/pub/oecpub/id/pub_oecpub_stabrep
http://www.banque-france.fr/en/publications/financial-stability-review.html
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=en/systemfinansowy/stabilnosc.html
http://www.bde.es/informes/be/estfin/estfine.htm
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/rapporto-stabilita-finanziaria;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Publications/FinStability.aspx
http://english.mnb.hu/Root/ENMNB/Kiadvanyok/mnben_stabil
http://www.cnb.cz/en/financial_stability/fs_reports/
http://www.bsi.si/en/publications.asp?MapaId=784


Kutatás módszertana



Statisztikai alapfogalmak 

• A statisztikai módszerek helyes 
alkalmazásának feltétele a megszerzett 
információk helyes értelmezése. Ehhez 
szükség van a statisztikai alapfogalmak 
pontos ismeretére.

• Ha az információkat hamisan közöljük az 
SPSS-el, a kimeneti adataink is hamisak 
lesznek.



Sokaság

• A vizsgálat tárgyát képezõ tömegjelenségeket 
a statisztikában sokaságnak nevezzük. A 
sokaságot nagyszámú egyed alkotja, 
amelyeket a sokaság egyedeinek nevezzük. 

• A sokaság egyedei között vannak olyanok, 
amelyek bizonyos tulajdonságok, lényegbeli 
jegyek tekintetében egymással megegyeznek, 
más szempontból viszont eltérhetnek 
egymástól. Az egyedeknek a hasonlósága 
illetve megegyezõsége adja meg számunkra a 
sokaság egyöntetûségét, homogenitását, míg 
a különbözõ jegyek alapján meghatározott 
eltérõ jelleg a sokaság heterogenitását.



Sokaság típusai

• Attól függõen, hogy valóságos egységekbõl vagy eseményekbõl
épül fel a sokaság, megkülönböztethetünk ún. álló sokaságot 
és mozgó sokaságot.
– Az álló sokaság vagy állapot sokaság valóságos egységekből áll, a 

sokaság egységeinek egy adott időpontban fennálló állapotát 
rögzíti.

– A mozgó sokaságot események alkotják, amelyek egy adott 
időtartam alatt következnek be.

• Teljes sokaságról beszélünk akkor, ha a körülhatárolt sokaság 
minden egységét tartalmazza a sokaság, ha a teljes statisztikai 
sokaság egységeinek bizonyos szempontból kiválasztott része 
található meg a sokaságban, akkor mintasokaságról beszélünk.

• Amikor sokaság egységei valamilyen alapvetõ tulajdonság 
tekintetében azonosak, pl. egy vállalat dolgozói, ezt 
fõsokaságnak nevezzük. Ezen belül különbözõ tulajdonságok 
alapján változatokat képezhetünk, pl. szellemi és fizikai 
dolgozók. A fõsokaság így képzett részeit részsokaságoknak 
nevezzük. 



Ismérvek

• A statisztikai vizsgálat egzaktságának 
elõfeltétele a vizsgálat tárgyát képezõ sokaság 
pontos körülhatárolása. A sokaság egyedeinek 
közös tulajdonságai az ismérvek. Az egységek 
jellemzéséhez három alapvetõ kérdésre kell 
válaszolnunk:
– MI?
– HOL?
– MIKOR?

• A tartalmi, térbeli és idõbeli közös 
tulajdonságok megválaszolása után válik a 
sokaság egészének pontos körülhatárolása 
félreérthetetlenné.



Ismérvek

• Tárgyi ismérvek: A tárgyi ismérvek a sokaság egyedeit 
jellemzõ minõségi vagy mennyiségi tulajdonságok. 
– Minõségi ismérvek: a sokaság egységeit csak verbálisan, 

fogalmilag különítik el egymástól, kvalitatív vagy fokozati 
különbségeket jelentenek. Általában ide tartoznak a csak 
két változattal rendelkezõ alternatív ismérvek is. 

– Mennyiségi ismérvek: a sokaság egységeit valamilyen 
számlálás vagy mérés alapján jellemzik. 

• Idõbeli ismérvek: a sokaság egységeit idõbeli
alakulásának alapján különíti el. Változatai lehetnek 
idõpontok és idõtartamok.

• Térbeli ismérvek: az egységek térbeli elhelyezésére 
szolgáló rendezõelvek. Változataik lehetnek területi, 
közigazgatási stb. egységek. 



Mérési skálák

• A számítógépes adatfeldolgozás könnyítése, 
és adataink rendszerezése érdekében 
bármely, nem mennyiségi ismérvváltozat 
számértékké alakítható, kódolható. 
Természetesen az ily módon nyert 
számértékek értékelésénél figyelembe kell 
vennünk azt, hogy ez milyen módon jellemzõ
a sokaság értékeire. A mérési szintek, vagy 
mérési skálák arról adnak felvilágosítást, hogy 
milyenek a sokaság egységeihez tartozó 
számértékek tulajdonságai.



Mérési skálák

• Névleges (nominális) mérési szint: a legegyszerûbb és 
legkevésbé informatív mérési skála, kizárólag az egységekhez 
rendelt számértékeknek mértékegysége nincs, azok egyezõ
vagy különböz õ voltát engedi meg jellemzõ tulajdonságként 
elfogadni, a kódszámok közötti különbségek és arányok nem 
értelmezhetõk. Nominális mérési szintû ismérvek lehetnek a 
területi és minõségi ismérvek.

• Sorrendi (ordinális) mérési szint: a skálaértékek egyezõsége
vagy különbözõsége mellett az értékek sorrendiségét is 
figyelembe vehetjük. A skálaértékek bármilyen mértékegység 
nélküli számot felvehetnek, hisz itt nem maga a számérték 
jelent számunkra információt, hanem azok sorrendje. Az 
elemzések során elsõsorban olyan mûveleteket végezhetünk el 
az ilyen típusú adatokkal, amelyek az értékek sorrendiségére 
épülnek. A gyakorlatban azonban gyakran elõfordul, hogy 
átlagolást, különbségképzést folytatunk az ordinális mérési 
szintû számértékekkel. Sorrendi skálán mérhetõ ismérvek 
lehetnek a minõségi ismérvek.



• Különbségi (intervallum) mérési szint: valós 
méréseken alapuló skálaértékekrõl van szó, itt már 
a mennyivel több, illetve mennyivel kevesebb 
kérdésre is választ kapunk. Az intervallum mérési 
szintû adatoknak már mértékegységük is van. 
Különbségi skálán mérhetõek a mennyiségi 
ismérvek, és az idõbeli ismérvek

• Arányskála: a legtöbb információt adja. A skála 
kezdõpontja egyértelmûen meghatározott, a 
különbségen kívül az értékek aránya is 
egyértelmûen meghatározható. Arányskálán 
mérhetõk a mennyiségi ismérvek. 



Ismérvek és mérési szintek



Statisztikai sorok

• Minőségi (lakosság végzetség szerinti 
megoszlása)

• Mennyiségi (lakosság jövedelme szerinti 
megoszlása)

• Területi (gépjárművek száma település 
szerint)

• Időbeli (állapot, tartam időpont)



„Pontozáson alapuló” komplex 
mutatószámképzés

E modell általános alkalmazása a következők 
alapján történik. A numerikus adatok 
„kategorizálása”, átalakítása az ordinális
(sorrendi) skálatípusúvá, majd pontszámok 
rendelése a változók egyes kategóriáihoz. Ezt 
követően a részpontszámok összeadása, szükség 
esetében az egyes változók kiemelése a 
mutatórendszerből a súlytényezők 
alkalmazásával. Utolsó lépésben pedig az 
összesített pontszámok alapján komplex 
mutatószám (index) képzése (VINOGRADOV, 
2013). 



„Pontozáson alapuló” komplex 
mutatószámképzés

Részindex: Index:

Ha a mutató magas 
értéke tekinthető jó 

eredménynek:

Ha a mutató alacsony 
értéke tekinthető jó 

eredménynek:
Tényező Index Témakör Index

𝑅𝐼𝑛 =
Σi=1
n 𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑅𝐼𝑛 = 1 −

Σi=1
n 𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑇𝐼 =

Σi=1
n 𝑅𝐼𝑛
𝑛

𝑇𝐾𝐼 =
Σi=1
n (an× TI)

𝐴

Jelmagyarázat:

𝑅𝐼𝑛: Vizsgált index n-edik részindexe

Σi=1
n 𝑋𝑖: A kérdőív i-edik kérdésére adott válaszok értékének átlaga

𝑋𝑚𝑖𝑛: A kérdőív i-edik kérdésére adott válaszok minimum értéke

𝑋𝑚𝑎𝑥: A kérdőív i-edik kérdésére adott válaszok maximum értéke

TI: Vizsgált Tényező Index

TRI: Vizsgált Témakör index

Σi=1
n 𝑅𝐼𝑛: Az i-edik pillér mutatóinak részindexeinek összege

𝑛: Az i-edik pillérben található válaszok száma

Σi=1
n an: A súlytényező

𝐴: A súlytényezők összege



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Elérhetőség: aldorfai@gmail.com
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