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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGYNÉ-MUNDRUCZÓ GYÖRGY: Stati&ztikai m6dazmk a
gazda~ági elemzüben. Közgazdaaági ée Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 333 o.

A statisztika módszerét felhassnálő közgazdászok ismereteik jó réssét a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen a statisstika oktatás alapját képező KÖVES
P ÁRNICZKY: Általáno~ ,tatisztika könyvekb61 merítették, amelyek mintegy 10 évenként
megújulva követték egymást. Ebben a eorosatban új nlnfoltot jelent KERÉKGYÁRTÓ
és MUNDRUCZÓ könyve, amely a MK KE-n folyó mérnökképzée tananyagából kristályo
sodott ki. Ssemléletét tekintve termésseteeen tükrözi a Herst>k egyéni tudományos arcu
latát, de alapvetően nem tér el as említett könyvektől. Hasonló mondható el anyagáról
is: nagy vonalakban ugyanazokat a témákat tartalmassá, mint az említett könyvek, de
termésseteeen több kérdésben lényeges új ismereteket ad. Mivel a könyv terjedelme józanul
mértéktartó, nyilvánvaló, hogy ennek ára van: más területeket kénytelen nt'lkebben, illetve
tömörebben tárgyalni. A továbbiakban iamertetésemben elsősorban asokat a pontokat
emelem ki, a.melyek túlmutatnak közgazdán táraadalmunk ntenderd iemeretkörén, illetve
más logikával, más megvilágításba. helyezik a.it.
A könyvben kimondatlanul ugyan, de logikailag kettéválik a két nagy rész: a.1 első
öt fejezet leíró statisztikája. és a 6-10. fejezetek ata.tis1tika.i kővetkeatetéselmélete. (A két
na.gy rész terjedelemben is kb. felesl a könyvet.)
Az 1. fejezel a. statisztika tárgyának és alapfogalmainak célsserűen tömör bevesetése
után a tárgya.lás hangsúlyát az adatok vlssgalatara [beesersésűk, rendssereséeűk, fel
dolgozásuk, pontosságuk) helyezi. E1 nagyon fontos kérdés és csak űdvősőlni lehet a
statisztika alapkérdéseinek ilyen gyakorlatias uiegkőselftéeét , Jónak tartom a statintikai
sserveset és publikációs rend rövid lefráaát és kiváltképp a statisarikai törvény őessefogla
lását.
A E. ü 3. fejezet a atatisarikai sokaságok egys1ertí elemzési esskőaeivel Ioglalkosik.
Igen aktuálisnak és elméleti szempontból lényegesnek tartom, hogy est a rént a mérési
skálák kérdéseinek tisztázásával indítják; es jó, bár kissé nlikresubott bevesetője a
további tárgyalásnak. A 2. fejeset a. minősítéses jellemzők elemséseit mutatja be. Két
na.gy módszercsoportot vizsgál; a strukt úravaltosae elemzési m6dnereit (a.1 elnevesée talán
nem egészen szerencsés, hiszen pl. a struktúravektorok hajlásssőge és távolsága térbeli
összehasonlításra is alkalmasak}, valamint a kapcsola.tvizsgálati módszereket. E1 utóbbiak
közt több olyan módsser ismertetése is megtalálható, a.melyeknek összefoglaló magyar
nyelvű tárgya.lísira eddig nem került sor (pl. többdimen1iós rangelemsési módsserek].
A !J. [ejez«: példa mu ta.tó következetességgel veszi sorra. a mennyiségi sorok elemzésére
szolgáló, egyre árnyaltabb képet adó móds1ereket: táblá:iatoe és grafikus á.brá.1olás, kvantilisek, középértékek, szóródáavizsgálat, empirikus eloszlások elemzése, egyenlőtlenség- ée
koncentracióviaegálat. A könyv szerke1etének va.lószlnt'lleg előnyére vált, hogy a Henök
csak nagyon röviden érintették a. koncentráció mérésének összetett probléma.körét, jóllehet
kutatási eredményeik e téren messze túlmutatnak as itt leírtakon.

A becsléselméleti és hipotézisvizagá.lati kérdéseket tárgya.ló 7. fejezel szemléletesen
és didaktikusan igen jól ragadja. meg a.z alapkérdéseket. Emellett bemutat - inkább
csak illuaatraciószerűen - néhány fontosabb próbát és alkalmazási terűleteikből is felvil
lant néhányat. Gyakorlati alkalmasaeok nempontjából fontosak és viszonylag kevéué ismertek a min6ségellenőrzé11 kérdései köré csoportosított módszerek, ame!yek a mintavétel
tervezésére mutatnak be néhány érdekes és hasznos példát (többnörös é1 azekvenciália
mintvétel, jelleggörbék stb). A 8. ü 9. fejezd a korrelició- és regre88Zióezámítás fontosa bb
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problémáit tekinti ái., mégpedig ail egy11Hrtíbbt6l a bonyolultabb felé haladva. Bár ea
a tárgyal.á.1mód li:övetke1etM, jól átteldnthetö éa uemléle~ben ie igazodik m:l.a rokon
teriiletek (pl. ökonometria) tárgyalá.aáho11 f.clmerlil a kérdés, hogy nem elég érettek-e a
kö1gasdú1- éa mérnökhallgatók ahhoz, hogy n regreu1lóeaámftáat ail ab1111trakció magasabb fokán indíteuk, asas a többválto16t lineárie modellnél. Es esetben eilterül.hetö lenne 11,
félr'evesető ,,ÁltalánooftoU lineáril regrea111iót modell" elnevesés, de ami még lényegesebb,
tovább lehetne elmenni a. regreu1ióe1ámítá!I 1pecláli11 kérdéseinek tárgyalásában, ami iamét
aak egybevág a saenök kutatási eredményeivel.
A 10., befejeziJ réu as id6-orelem1éa egyes módlllereit mutatja be. Sajnos a
hagyományokho1 híven, es a könyv Mm lép túl a determinia1tiku1 modellekre épülő simító
él dekompo1fcÍÓiJ eljárállokou, a.melyek a koraserfi ldt\eorelem1éeben csak Induló lépések
lehetnek. Nyilván itt is gyakorlati 111empontok ve111§relték a. uen6ket: a jelenleg alkalmatt !Obb módHereket ír'-lk le. Ugyanakkor látni kell, ho«Y a ssámít-ástechnika rohamos
fejl&IWvel a bonyolultabb id6.sorelem1éll móduere!t I, Uuelfoghat6 köselségbe lreriiltek,
így iamertetélük él u oktatásban való tárgyalúuk egyre 1ürget6bb feladat.
Mint a fentiekb61 w látható, a. könyv ook olyan témát vet fel, amelyek ö111:111efoglal6,
tankönyvaaerii tárgyal.úa. eddig hlány10U. S11emléltltében gyakorlati orientációjú éu
tömörségre iörekuik. A mit él a hogyan ltérdé.leket állítja el6ttirbe, mlg a miért (ré1111letea
magyarásatok, ÖNMtfüsg'-811:, levHeté.lek) némiUpp háittirbe uorul. A 11111ámítá.1i módok,
eljárúok leíráaa a 111okúolho1 Upnt ha.táro1ottan vlu1afogottabb1 de még mindig
tartalmas általam feleolegesnek éa ide nem tarto116nak lt1Ut algorltmlkWI !lérdéeelu1t
(pl. a regreu1i6c1ámitáa normálegy1mleteinek Utféle megoldúa, a logia1t kun függvény
paramétereinek bocaléae), holott esek már egyértelm6.en a 11ámítútechnika hatá1körébe
tartosnak. Ic,u ugyanakkor, hogy a1 itteni megoldáa aegítl a gyakorlati felha.11nálá.et.
A könyvet as elmondottak alapján - as okta\áton tó.I - asok 11ámára l1 ajánlhatom,
akik a napi kösga1duági uakorla.tba.n találko1nak 1tatl11tlkal problémákkal, 61 lgényeiaen
kívánnak váloptni a rendelkeséare álló m6d1aerek 11éle1 1pektrumá.b6l. Ilyen értelemben
a könyv kúikönyvUnt ii haHnál.ha\6, amit el&egft a jól ISt11eváloga.toU, róuloillffn ld
dolcosoU, n.1611, többnyire mlkrop1duá1I problémákra épített 10k példa., valamint n.1
Nei.lqe1 további tájékosódút el6N11t6 lrodalomjegysék.
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