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Abstract 

The paradox is a well-founded statement / method, derived from a specific area of science and 

the application possibilities worth to try a different area of the farm in their respective fields. The 

world of chances and its mathematics is abound of paradoxes. Mathematics and statistics are 

separate disciplines and related sciences of many areas at the same time. Application of 

advanced education and research is essential. The study presents analyzing evaluation options in 

the field of tourism based on two paradoxes (regression and maximum-likelihood) factor analysis 

and multidimensional scaling analysis. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A paradoxon olyan megalapozott 

�ll�t�s/m�dszer, amely adott 

tudom�nyter!letr"l sz�rmazik �s �rdemes az 
alkalmaz�si lehet"s�geit kipr�b�lni m�s ter!let 
m$vel"inek a saj�t szakter!let!k%n. A 
v�letlenek vil�ga �s ennek matematik�ja 
b"velkedik paradoxonokban. A matematika �s a 
statisztika %n�ll� tudom�nyok, ugyanakkor sok 
ter!let seg�dtudom�nyai. Alkalmaz�suk az 
ig�nyes oktat�sban, kutat�sban 
elengedhetetlen. A tanulm�ny a turizmus 
ter!let�n k�t paradoxon (regresszi�s �s 
maximum-likelihood) alapj�n faktoranal�zissel 
�s t%bbdimenzi�s sk�l�z�ssal mutat be 
elemz�si, �rt�kel�si lehet"s�geket. 
Kulcsszavak: matematikai modell, t%bbv�ltoz�s 
adatelemz�s, turizmus 

 

Bevezetés 

 

A paradoxon olyan meglep" �ll�t�s, amelyet egy 
adott ter!let m$vel"i elk�peszt"nek tartanak a 
saj�t �szakter!let!k%n�, ugyanakkor j�l 
megalapozott �ll�t�s/m�dszer, amely m�s 
tudom�nyter!letr"l sz�rmazik �s �rdemes az 
alkalmaz�si lehet"s�geit kipr�b�lni. A 

v�letlenek vil�ga �s ennek matematik�ja 
b"velkedik paradoxonokban. 
 

A matematika saj�tos helyet foglal el a 
tudom�nyok rendszer�ben. &n�ll� kateg�ria, 
ugyanakkor sok tudom�ny seg�dtudom�nya. A 
k%zgazdas�gtudom�nyok ter!let�n az 'jkori 
matematika eredm�nyei a legink�bb 
haszn�lhat�k. Ekkor a matematika vezet" �ga 
az anal�zis, �jelszava� a v�gtelen kicsi. Teret 
kapott a differenci�l-, �s integr�lsz�m�t�s, ami 
fontos eleme a k%zgazdas�gtudom�ny 
meg'jul�s�nak is (lineariz�l�s, g%rb�k �rint"i, 
sz�ls"�rt�k sz�m�t�s, hat�relemz�sek). Newton, 

Leibniz, Pascal mellett a kor neves alakja Gauss, 

akit"l a meg'jul�s kiindul�s�t sz�m�tj�k, mivel 
sok addig megoldhatatlan probl�m�t oldott 

meg (Filep 2001).  

 

A gazdas�gtudom�nyok ter!let�n ig�nyesebb 
munk�t v�gz"k mindenk�ppen tal�lkoznak az 
anal�zis, line�ris algebra, val�sz�n$s�gsz�m�t�s 
alkalmaz�s�val. Bernoulli, Bayes, Csebisev, 

Fisher, Gauss, Kendall, Kolmogorov, Pearson, 

Spearman neveihez k%thet" t�telek, mutat�k, 
eloszl�sok napjainkban m�r sz�m�t�g�pes 
k%nnyen kezelhet" programokba be�p�tett 
elemz�si eszk%z%k. Megfelel" haszn�latukhoz 
kell" m�lys�g$ ismeret sz!ks�ges. 
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A t�rsadalomtudom�nyi kutat�sok egyik 
legnehezebb k�rd�se a megfigyel�s �s az 
elm�let k%z%tti kapcsolat megteremt�se. 
Megfigyelni �s m�rni csak ritk�n lehet 
k%zvetlen!l. A matematikai-statisztikai 

m�dszereket haszn�ljuk arra, hogy az adatok 
strukt'r�j�t felder�ts!k. 
 

Alkalmazott módszerek 

 

Az egyszer$bb m�dszerek k%z!l a megoszl�si �s 
intenzit�si viszonysz�mokat, �tlagokat, grafikus 
�br�kat haszn�ltuk. 
 

A t%bbv�ltoz�s adatelemz�si m�dszerek k%z!l a 
faktorokat maximum-likelihood m�dszerrel 
k�pezt!k, hogy a k!l%nb%z" v�ltoz�kat 
%sszefog� k%z%s varianci�val modellt lehessen 

k�sz�teni. *gy a faktorokkal bemutathat�, hogy a 
h�tt�rv�ltoz�k, hogyan alak�tj�k a 
turizmusteljes�tm�nyt m�r" vend�g�jszak�k 
nagys�g�t az egyes telep!l�seken. 
 

A megfigyelt elemek k%zti 
hasonl�s�gok/k!l%nb%z"s�gek 
interpret�l�s�hoz a többdimenziós skálázást 

v�lasztottuk. Az �lm�nyv�r�sok vizu�lis 
�tl�that�s�g�hoz haszn�ltuk. 
 

Az elemz�s inform�ci�s b�zisa: 
- A KSH 2011. �vi ter�leti statisztik�inak 

turizmusra vonatkoz� adatai. A vizsg�lat 
ter�leti dimenzi�ja J�sz-Nagykun-Szolnok 

megye 7 statisztikai kist�rs�ge, ezen bel�l 
a m�rhet! vend�gfogad� k�pess�ggel, �s 
turisztikai teljes"tm�nnyel rendelkez! 37 
telep�l�s. 

- A Tisz�hoz 2012 nyar�n l�togat�k, hat 
helysz"nen (Cserkesz!l!, Csongr�d, 
Szeged, Szolnok, Tiszaf�red, Tiszak�cske). 
(Magyar Turizmus ZRT #szak-Alf$ldi 
Region�lis Marketing Igazgat�s�g 
kutat�s�ba bekapcsol�dva.) Nem 
reprezentat"v, $nk�nyes 355 elem% 
minta. 

 

Az adatok feldolgoz�s�hoz, az elemz�sekhez az 
SPSS program 19.0 verzi�j�t haszn�ltuk.  
 

A paradoxonok 

 

A korreláció a sztochasztikus kapcsolatok egyik 

fajt�ja, a kapcsolat er!ss�g�t, intenzit�s�t 
sz�mszer%s"ti, de a kauz�lis $sszef�gg�s 
term�szet�t szakmai-logikai vizsg�lat hivatott 
tiszt�zni, amelyet semmif�le matematikai-
statisztikai formula nem p�tolhat. 
 

A regresszió kifejez�s a lexikon meghat�roz�sa 
szerint h�tr�l�st, visszaes�st, visszafejl!d�st 
jelent. (Idegen szavak �s kifejez�sek sz�t�ra, 
1983:720.p.) Matematikai �rtelemben az angol 
Sir Francis Galton haszn�lta, aki a gyerekek �s 
sz�leik testmagass�ga k$z$tti kapcsolatot 
tanulm�nyozta.  

 

A v�ltoz�k helyzete nem szimmetrikus. Az irodalomban t$bbf�le elnevez�s is haszn�latos. Ezekb!l 
n�h�ny:  

 y x1,x2,�,xn  

a) el!rejelzett v�ltoz� el!rejelz! v�ltoz�(k)  

b) regressz�lt v�ltoz� regresszorok  

c) magyar�zott v�ltoz� magyar�z� v�ltoz�(k)  

d) f�gg! v�ltoz� f�ggetlen v�ltoz�(k)  

e) eredm�ny v�ltoz� ok v�ltoz�(k)  

f) endog�n v�ltoz� exog�n v�ltoz�(k)  

g) c�lv�ltoz� kontroll v�ltoz�(k) (Maddala, 2004.95.p.) 

 

Valamennyi kifejez�sp�r a regresszi�s elemz�s 
bizonyos szempontj�nak felel meg. Az a) 

kifejez�sp�r az el!rejelz�sek eset�n 

haszn�latos. A b,c,d) kifejez�sek egyen�rt�k%ek, 
k�l$nb$z! szerz!k m�sk�ppen haszn�lj�k a 
regresszi�s modellek t�rgyal�sakor. Az e) oks�gi 
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elemz�skor alkalmazhat�. Az f) az $konometria 
jellegzetes kifejez�se. A g) elnevez�st 
ir�ny"t�selm�leti (ellen!rz�si) probl�m�k 
elemz�shez haszn�lj�k. 
 

A regresszi�s f�ggv�nyek a kapcsolatban rejl! 
tendenci�t, t$rv�nyszer%s�get f�ggv�nnyel "rj�k 
le. Nem a legpontosabb g$rbe illeszt�se a c�l, 
hanem a tendencia meg�llap"t�sa. Azt a 
f�ggv�nyt c�lszer% v�lasztani, amelyikn�l a 
t�nyleges pontoknak a regresszi�s f�ggv�ny 
�rt�keit!l m�rt �tlagos t�vols�ga a legkisebb. 
Ehhez a legkisebb n�gyzetek m�dszere 
alkalmazhat�. Ez a k$vetelm�ny egy 
t$bbv�ltoz�s sz�ls!�rt�k feladathoz vezet, 
amelyb!l a norm�legyenletek sz�rmaznak. A 
legkisebb n�gyzetek elve mellett sz�l a Gauss-

Markov t�tel is: �a legkisebb négyzetek 

módszerével kapott regressziós együtthatók a 

sokasági paraméterek legjobb lineáris 

torzítatlan becslései, ami annyit jelent, hogy 

szórásuk kisebb, mint az egyéb módszerekkel 

nyerhet! más becsl! függvények szórása� 

(Matematikai kislexikon, 1979. 133.p.). 
 

Matematikailag bizony"that�, hogy az egys�g 
megv�laszt�sa befoly�solja az eredm�nyt. Az 
aggreg�l�s er!s"ti a kapcsolatot, az egys�gek 
egyre nagyobb csoportokba t$rt�n! 
$sszevon�s�val a korrel�ci� egyre szorosabb� 
v�lik. Ez a jelens�g a nagy sz�mok t$rv�ny�vel 
magyar�zhat�: a kis egys�gekn�l megfigyelhet! 
tendenci�t m�g er!sen befoly�solj�k a v�letlen 
jelleg% k$r�lm�nyek, a nagyobb csoportokn�l 
viszont a v�letlen hat�sa gyeng�l �s a tendencia 
�lesebb� v�lik. 
 

Gyakran el!fordul, hogy n�h�ny sz�ls!s�ges 
megfigyel�s vagy kiugr� �rt�k jelent!sen 
befoly�solja a regresszi�s egy�tthat�k 
becsl�s�t. A kiugr� �rt�k (outlier) olyan 
megfigyel�s, amely t�vol esik a t$bbi 
megfigyel�st!l, �ltal�ban valamilyen szokatlan 
t�nyez! okozza. Ezt akkor lehet kimutatni, ha 
megvizsg�ljuk a becs�lt regresszi�s egyenlet 
marad�k tagjait. Abban az esetben, amikor a 
legkisebb n�gyzetek m�dszer�t alkalmazzuk, 
egyetlen kiugr� megfigyel�s is jelent!sen 
m�dos"thatja a regresszi�s egyenletet.  
 

A többváltozós lineáris regresszió 

A t�bbv�ltoz�s modell specifik�l�sa eset�n 

figyelembe kell venni, hogy egy adott 

jelens�gn�l az eredm�nyv�ltoz� lehet egy 

m�sik viszonylatban t�nyez!v�ltoz�. Ez�rt a 

gazdas�gi probl�m�k matematikai modellj�t 

nem lehet egyetlen regresszi�s egyenlettel 

le"rni.  

Egy adott probl�ma eset�n �t kell tekinteni a 

sz�ba j�het! v�ltoz�kat. Bel�phetnek min!s�gi 

ism�rvek is, mert a t�bbv�ltoz�s modellben 

alternat"v ism�rvek form�j�ban ezek is 

szerepelhetnek. A gyakorlatban itt is els! 

k�zel"t�sben line�ris modellt szok�s alkalmazni. 
 

Többszörös nemlineáris regresszió 
 

A line�ris egyenlet gyakran el�g j�l le"rja a 

v�ltoz�k k�zti �sszef#gg�st, ugyanakkor 

el!fordulnak olyan probl�mat"pusok, ahol a 

line�ris �sszef#gg�sek kev�sb� haszn�lhat�k. 

Ilyen lehet, amikor a magyar�z� t�nyez!knek 

van egy optim�lis �rt�ke; ezen �rt�k alatt vagy 

felett cs�kken a termel�s/forgalom/fogyaszt�s. 

Itt nem haszn�lhat� a line�ris regresszi�, teh�t 

nemline�ris regresszi�t kell meghat�rozni, 

mik�zben kiz�rjuk m�s t�nyez!k hat�s�t, 

amelyek hatnak a f#ggetlen v�ltoz�ra (Ezekiel�

Fox 1970). 
 

Teh�t ha y a f#gg! v�ltoz� �s x1, x2, x3, � a 

f#ggetlen v�ltoz�k, y �rt�k�nek v�ltoz�sait a 

f#ggetlen v�ltoz�kt�l a k�vetkez! regresszi�s 

egyenlettel lehet becs#lni: 

y = a+f1(x1)+f2(x2)+f3(x3)+� 
 

Az f1(x1), f2(x2) �ltal�nos jel�l�s azt jelenti, hogy 

y f#ggv�nye x1-nek, plusz x2-nek, stb. A 

k#l�nb�z! parci�lis regresszi�s g�rb�ket 

matematikai form�ban lehet megadni minden 

f#ggetlen v�ltoz�ra egy-egy f#ggv�nnyel.  
 

Faktorelemzés 
 

A faktorelemz�s t�bb m�dszer �sszefoglal� 

neve, amelyek adatredukci�ra �s adatstrukt$ra 

felt�r�s�ra szolg�lnak. Az elemz�sbe bevont 

v�ltoz�k sz�m�nak cs�kkent�s�re, illetve a 

v�ltoz�k k�z�tt felt�rhat� strukt$r�k 

azonos"t�s�ra haszn�lhat�k (Kov�cs 2003). 
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A m�dszerek a variancia felbont�s�b�l indulnak 

ki, abb�l a felt�telez�sb!l, hogy a teljes 

varianci�nak h�rom �sszetev!je van: k�z�s 

variancia (t�bb v�ltoz� m�g�tt h$z�dik), egyedi 

variancia (egy v�ltoz� m�g�tt csak egy faktor 

van), hibavariancia (m�r�si hiba, vagy v�letlen 

hat�s eredm�nye lehet). Az alapvet! k#l�nbs�g 

a m�dszerekn�l d�nt!en a felbont�sban van. 
 

Hajdu (2004) megfogalmaz�s�ban az explorat"v 

faktoranal"zis c�lja a faktors$lyok min�l 

egyszer%bb strukt$r�j�nak felt�r�sa a 

megfigyelt indik�torokb�l kiindulva. A 

legegyszer%bb a strukt$ra, ha egy indik�tort 

csak egyetlen faktor magyar�z nem z�r� s$llyal. 

Az ilyen indik�tor komplexit�sa egys�gnyi. 
 

Maximum likelihood paradoxon 
 

Az ismeretlen param�terek becsl�s�nek egyik 

hat�kony m�dszere. A m�dszer alkalmaz�s�ban 

a XX. sz�zad elej�n Fisher �rt el �tt�r�st. A 

maximum-likelihood módszer (a legnagyobb 

val�sz"n%s�g elve) l�nyege: az $n. likelihood 

f#ggv�ny a mintaelemek egy#ttes 

s%r%s�gf#ggv�nye, �s az ismeretlen param�ter 

becsl�s�re azt a statisztik�t haszn�ljuk, melyre 

ez a f#ggv�ny maxim�lis �rt�ket vesz fel. 
 

Többdimenziós skálázás 
 

A t�bbdimenzi�s sk�l�z�s az adatok k�z�tti 

k#l�nbs�geket vizualiz�lja, �s az adatok rejtett 

strukt$r�j�t vizsg�lja. A faktoranal"zis 

alternat"v�ja. A sk�l�z� modellekben az 

objektumok az �llapott�r pontjaik�nt jelennek 

meg olyan m�don, hogy a hasonl� objektumok 

k�zel ker#lnek egym�shoz (F#st�s et.al. 2004). A 

sk�l�z�s feladata, hogy a minim�lis 

dimenzi�sz�m$ t�rben olyan ponthalmazt 

tal�ljon, hogy a t�rbeli t�vols�gok monoton 

f#ggv�nyei legyenek az adatok k�z�tti 

k#l�nb�z!s�geknek. A k�vetelm�ny, hogy az 

elemek k�z�tti t�vols�g a reduk�lt t�rben 

(bizonyos hiba hat�ron bel#l) ugyanolyan 

legyen, mint az eredeti t�vols�g. Az elj�r�s a 

sz�rmaztatott koordin�t�k k�z�tti t�vols�gokat 

�sszeveti az eredetileg ismert k#l�nbs�gekkel, 

�s t�rekszik az elt�r�s minimaliz�l�s�ra. (Kov�cs 

2003). 
 

Az elj�r�s eredm�nye egy ponthalmaz �k�pe�, 

amit t�rk�pnek is szoktak nevezni. Az 

illeszked�s j�s�g�t k#l�nb�z! stressz-mutat�k 

alapj�n lehet meg"t�lni. A Stress szeml�letes 

jelent�se: a modell �ltal meghat�rozott t�rben 

az �sszes �szlelt k#l�nb�z!s�ghez k�pest 

mekkora az ezen elm�leti t�vols�gok �s a 

modell �ltal l�trehozott pontkonfigur�ci�ban 

t�nylegesen l�trej�tt t�vols�gok elt�r�se. 

Teh�t, ha t�k�letes a megfelel�s az eredetileg 

�rz�kelt �s az �br�zolt k#l�nbs�gek k�z�tt, 

akkor a hiba z�rus �s "gy a Stress �rt�ke is az. 
 

Az MDS alapegyenlete: dij=f(!ij). 
 

Magyar�zat: Adott n objektum, �s a rajtuk 

�rtelmezett &ij (az i. �s a j. elem t�nyleges 

k#l�nbs�ge), a p dimenzi�s t�rben. Az MDS 

alacsonyabb dimenzi�ba rendezi a pontokat, 

amelyek az objektumokat reprezent�lj�k. Az 

elv�r�s, hogy a t�rbeli t�vols�gok monoton 

f#ggv�nyei legyenek az adatok k�zti 

k#l�nbs�geknek. Teh�t ha &ij < &kl , akkor dij ' 

dkl (dij a k�pzett t�rben az i. �s j. elem 

k#l�nbs�ge). A gyenge monotonit�s 

megengedett. 

 

A Stress mutat� egyenlete 
 

S értéke Min"sítés 

    0 � 0,05 kiv�l� 

0,05 � 0,10 j� 

0,10 � 0,20 elfogadhat� 

0,20 felett magasabb dimenzi� 

sz#ks�ges 

(Füstös et.al. 2004) 
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Eredmények 
 

A mérhet! turizmus teljesítmény Jász-Nagykun-

Szolnok megyében 
 

Az �rt�kel�s az 1000 �lland� lakosra jut� 

vend�g�jszaka mutat�val t�rt�nt. A telep�l�sek 

sz�m�ra bev�telt jelent� turistak�lt�s a 

vend�g�jszaka elt�lt�s�hez biztosan t�rsul. A 

telep�l�snek a vend�g�jszak�t nem t�lt� 

vend�gekt�l is sz�rmazik j�vedelme, de 

makrogazdas�gi szinten sem megoldott enn�l 

jobb mutat� a teljes!tm�nym�r�shez (K�r�di 

2006). 
 

 

A r�szletesebb vizsg�lathoz a vend�g�jszak�k 

eloszl�s�t 2 szempont szerint rendezt�k: 

- Telep�l�sszinten 1000 �lland� lakosra 

vet!tve (ezzel kimutatva, a telep�l�s 

nagys�g�hoz viszony!tott jelent�s�g�t �s 

hogy milyen er�fesz!t�st jelent a 

vend�gfogad�s). 

- A megyei �tlaghoz viszony!tva, 

kategoriz�lva (ez kiss� szubjekt!v 

csoportos!t�s, de t�bb �v adatait vizsg�lva 

egyenl� oszt�lyk�z�k sz�ba sem j�hetnek, 

�s a kialak!tott kateg�ri�k stabilnak 

mondhat�k). 

  
 

         1. t�bl�zat     2. t�bl�zat 

A turizmusteljes!tm�ny a megyei �tlag 

%-�ban 

Az egyes kateg�ri�kba tartoz� telep�l�sek sz�ma 

kist�rs�genk�nt 

Forr�s: Saj�t sz�m!t�s 

 

L�that�, hogy n�h�ny telep�l�s magasan �tlag 

feletti turizmusteljes!tm�ny". A megyei �tlag 

t�bb mint k�tszeres�n�l is magasabb (6. 

kateg�ria) a vend�g�jszak�k sz�ma Berekf�rd�n 

�s Cserkesz�l�n. Szint�n magasabb az �tlagn�l 

(5. kateg�ria) Ab�dszal�k �s a J�szber�nyi 

kist�rs�gben J�szszentandr�s turisztikai 

teljes!tm�nye. Mind a n�gy telep�l�s k�l�nb�z� 

kist�rs�gbe tartozik, teh�t egyed�l k�pesek a 

kist�rs�gi mutat�kat kedvez�en alak!tani. 
 

A vendégforgalom alakulására ható tényez!k 

A vend�g�jszak�k alakul�s�ra hat� t�nyez�k 

meghat�roz�s�hoz t�bbv�ltoz�s line�ris 

regresszi�s modell k�sz�lt. a legkisebb 

n�gyzetek elve alapj�n. Az elemz�s J�sz-

Nagykun-Szolnok megye telep�l�ssoros 

kist�rs�gi 2011. �vi adataib�l k�sz�lt. 

A modell �stepwise� m�dszerrel k�sz�lt, !gy 

egyenk�nt l�ptek a modellbe azok a v�ltoz�k, 

amelyek szignifik�nsan befoly�solj�k a f�gg� 

v�ltoz� �rt�keinek alakul�s�t (minden mutat� 

1000 lakosra vet!tve). 

A f�ggetlen v�ltoz�k: 

- kereskedelmi sz�ll�sf�r�hely 

(kerfh_1000lakos), 

- egy�b sz�ll�sf�r�hely 

(egyebfh_1000lakos), 

- vend�gl�t�hely (vendlhely_1000lakos). 

 

A f�gg� v�ltoz�: vend�g�jszaka 

(vend�j_1000lakos). 

Mivel a v�ltoz�k l�p�senk�nti m�dszerrel 

ker�ltek a modellbe, a magyar�z�er� fokozatos 

n�veked�s�t j�l mutatja a 3. t�bl�zat. 
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Modell R R
2
 korrig�lt R

2
 

1 ,961(a) ,923 ,921 

2 ,983(b) ,967 ,965 

3 ,985(c) ,971 ,968 

    a) A v�ltoz�k: kerfh_1000lakos;  

    b) A v�ltoz�k: kerfh_1000lakos, egyebfh_1000lakos 

    c) A v�ltoz�k: kerfh_1000lakos, egyebfh_1000lakos, vendlhely_1000 
 

3. t�bl�zat: A regresszi�s modellv�ltoz�k magyar�z�erej�nek alakul�sa �l�p�senk�nt� 

Forrás: Saját számítás 

 

Legnagyobb magyar�z�er�vel a kereskedelmi 

sz�ll�sf�r�helyek sz�ma b!r, a vend�g�jszak�k 

varianci�j�nak »92%-�t magyar�zza. A k�vetkez� 

v�ltoz� (egy�b sz�ll�sf�r�helyek) az el�z�h�z 

»4%pontot ad. Ezt m�g nagyon kev�s 

magyar�zattal eg�sz!ti ki, (1% sincs) de 

megeml!thet� magyar�z�v�ltoz� a 

vend�gl�t�helyek sz�ma. A variancia-anal!zis t�bla 

is azt mutatja, hogy szignifik�ns a k�pzett 

regresszi�. 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 9,3E+009 3 3083646590 368,344 ,000 

Residual 2,8E+008 33 8371644,1     

Total 9,5E+009 36       

4. t�bl�zat: A regresszi�s modellek szignifikancia vizsg�lata variancia-anal!zissel 
Forrás: Saj�t sz�m!t�s 

 

Az el�bb eml!tetteket igazolja a parci�lis teszt 

is. A f�r�helyek sz�ma egy�rtelm"en fontos 

v�ltoz�k, �s a harmadik v�ltoz� hibaszintje is 

5% alatt van. A standardiz�lt b egy�tthat�k is 

meger�s!tik a v�ltoz�k s#ly�t a modellben. 

 

Model 
Standardized 

Coefficients Beta 
t Sig. 

kerfh_1000lakos 1,694 15,171 ,000 

egyebfh_1000lakos   ,594 6,571 ,000 

vendlhely_1000lakos   ,184 2,078 ,046 

5. t�bl�zat: A regresszi�s modell param�tereinek parci�lis szignifikancia vizsg�lata 

Forrás: Saját számítás 

 

A magyar�z� v�ltoz�k f�ggetlens�g�re 

vonatkoz� elv�r�s fontos. A l�p�senk�nti 

modellez�sn�l k�l�n�sen indokolt a modellbe 

bevont magyar�z� v�ltoz�k k�z�tti korrel�ci�, a 

multikollinearit�s m�r�se. Ehhez a 

szakirodalomban is aj�nlott k�t mutat�t 

hat�roztunk meg. 

- Tolerancia: annak a determin�ci�s 

egy�tthat�nak a komplementere, amely 

azt m�ri, hogy az i-edik magyar�z� 

v�ltoz�t az �sszes t�bbi milyen szorosan 

hat�rozza meg. 

- Variancia infl�l� faktor: [VIF] a tolerancia 

reciproka. Ha a magyar�z� v�ltoz�k 

k�z�tt szoros kapcsolat van, a VIF 

v�gtelen nagy lehet, ha ortogon�lisak, 

akkor egys�gnyi. (Ha VIF �rt�ke 1 �s 2 

k�z�tt van, gyenge; 2 �s 5 k�z�tt er�s, 

zavar�; 5 felett k�ros a multikollinearit�s.) 
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Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

kerfh_1000lakos ,193 5,190 

egyebfh_1000lakos ,303 3,304 

vendlhely_1000lakos ,340 2,938 

6. t�bl�zat: A multikollinearit�s vizsg�lata a regresszi�s modellben 

Forrás: Saját számítás 
 

$sszess�g�ben meg�llap!that�, hogy a k�sz!tett 

t�bbv�ltoz�s line�ris regresszi�s modellben a t 

�s F pr�b�k szerint is megfelel�ek a bevont 

param�terek, ugyanakkor a tolerancia �s VIF 

�rt�kek azt mutatj�k, hogy �sszef�gg�s van a 

magyar�z� v�ltoz�k k�z�tt. Mivel a modellb�l 

kimaradtak olyan v�ltoz�k, amelyek 

felt�telez�s�nk szerint hatnak a vend�g�jszak�k 

alakul�s�ra, esetleg nem egyenk�nt, hanem 

csoportosan (pl. a telep�l�s infrastrukt#r�ja, 

v�rosi-vid�ki jellege) ez�rt t�bbv�ltoz�s 

elemz�st v�gezt�nk. 

 

A turizmusteljesítményt alakító tényez!k 

meghatározása faktoranalízissel 

 

Egy adott jelens�g tanulm�nyoz�s�hoz el�sz�r 

�ssze kell �ll!tani a figyelembe vehet� 

v�ltoz�kat. Ezek k�z�l is a m�rhet�ket. A 37 

telep�l�sre vonatkoz�an a vizsg�latba 8 

szignifik�ns v�ltoz� ker�lt, amelyek el�g er�sek 

ahhoz, hogy jellemezz�k a turizmus 

teljes!tm�nyt alak!t� vend�gfogad� k�pess�get, 

�s a telep�l�s jellemz�ket. Mivel az abszol#t 

adatok extr�m �rt�keket is tartalmaznak, 

intenzit�si viszonysz�mokat k�pezt�nk.  

 

A t�bbv�ltoz�s line�ris modellbe ker�lt v�ltoz�k 

egy�rtelm"en a turisztikai k!n�lat elemei, de 

val�sz!n", hogy m�s h�tt�rbeli v�ltoz�k is 

hatnak. Ennek meghat�roz�sa az�rt is fontos, 

mert az adott telep�l�s teljes!tm�ny�t a 

versenyt�rs desztin�ci�k is befoly�solj�k, 

ugyanis helyettes!t� �term�kk�nt� a turista 

v�laszt�si �s d�nt�si lehet�s�gei k�z�tt 

szerepelnek.  

 

J�sz-Nagykun-Szolnok megye �rintett 

telep�l�seinek turisztikai teljes!tm�ny�t 

maximum-likelihood m�dszerrel k�pzett 

faktorokkal elemezt�k.  

 

 

V�ltoz�k 
Faktor 

1 2 

1000 lakosra jut� f�r�helyek sz�ma egy�b (2009-ig mag�n) sz�ll�shelyeken  ,990 ,006 

1000 lakosra jut� f�r�helyek sz�ma kereskedelmi sz�ll�shelyeken ,983 ,079 

1000 lakosra jut� sz�ll�shely szolg�ltat� v�llalkoz�sok sz�ma ,968 -,005 

1000 lakosra jut� vend�gl�t�helyek sz�ma ,952 ,039 

1000 lakosra jut� szem�lyi j�vedelemad�  -,015 ,887 

n�ps"r"s�g -,159 ,836 

1000 lakosra jut� kereskedelmi v�llalkoz�sok sz�ma ,149 ,804 

1 km v!zh�l�zatra jut� csatorna ,159 ,730 

1000 lakosra jut� mez�gazdas�gi v�llalkoz�sok sz�ma ,014 -,638 

  Extraction Method: Maximum Likelihood  

7. t�bl�zat: Faktors�lyok 

Forrás: Saj�t sz�m!t�s 
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Az 1. faktorba azok a v�ltoz�k ker#ltek, amelyek 

k$zvetlen#l a vend%gfogad�ssal 

kapcsolatosak®fogadókapacitás faktor (az 

$sszes variancia 43&-�t magyar�zza). 
A 2. faktor alkot"i a telep#l%sek demogr�fiai, 
gazdas�gi, infrastruktur�lis jellemz'ivel, illetve 
a turizmus h�tter%vel vannak $sszef#gg%sben. 
Negat!v el'jel a vid%kies, pozit!v el'jel a v�rosi 

tulajdons�got er's!ti®vidéki-városi jelleg 

faktor (az $sszes variancia 34%-�t magyar�zza). 
 

Teh�t a vend%g%jszak�k alakul�s�t 8 v�ltoz"b"l 
k%pzett 2 faktorral hat�roztuk meg, amelyek az 
$sszes variancia 77&-�t magyar�zz�k. Az 1. %s 2. 
�br�n a v!zszintes tengelyt az �tlagos 
vend%g%jszaka szintj%hez eltolva szeml%letes az 

�tlagot meghalad", %s az �tlag alatt teljes!t' 

telep#l%sek helyzete. Ebben az %rtelmez%sben az I. 
negyedbe ker#ltek azok a telep#l%sek, amelyek 
�tlag feletti fogad"kapacit�ssal rendelkeznek, %s 
turisztikai teljes!tm%ny#k is �tlag feletti. Ez ut"bbi 
szerint t$bb csoportot alkotnak: 1. Berekf#rd', 
Cserkesz'l' (a megye jelent's #d#l'helyei), 2. 
Szolnok (a �nagyv�ros�), 3. Ab�dszal"k, Tiszaf#red 
(a Tisza t" v�rosai). A vid%ki-v�rosi jelleg kev%sb% 
elk#l$n!t' er', gyakorlatilag a megyesz%khelyen, 
illetve j"val kisebb m%rt%kben az egy%b 
v�rosokban mutathat" ki. Megjegyzend', hogy a 
vonzer', melyet ebben a tanulm�nyban nem 
vett#nk sz�m!t�sba, tov�bb differenci�lja a 
telep#l%seket, hiszen m�s a funkci"ja a v�rosi, a 
falusi, a v!zhez k$t'd' (gy"gyv!z, Tisza, Tisza-t") 
turizmusnak. Ezek figyelembev%tel%vel tov�bb 
�rnyalhat"k a telep#l%si adatok. 

 

  
1. �bra: 

A vend%g%jszaka %s az 1. faktor kapcsolata 

2. �bra: 
A vend%g%jszaka %s a 2. faktor kapcsolata 

Forrás: Saját számítás alapján szerkesztett 
 

Másodlagos turisztikai motivációk rendszerbe 

rendezése 

 

A v!zi turizmus %s a v!zparti telep#l%sek 
turizmusa �ltal�ban jelent's vonzer'nek 
sz�m!t. Olyan Tisza parti telep#l%sek ker#ltek 
be a vizsg�latba, amelyek turizmus�t a v!zhez 
val" k$t'd%s val"sz!n*leg nagym%rt%kben 
befoly�solhatja. A kutat�s ebben az esetben 
��tl%pte� a megyehat�rt, ami az%rt nem zavar", 
mert egyr%szt a hat megfigyel%si helysz!n fele a 
megy%ben van, kett' szinte a megyehat�ron; 
m�sr%szt igazol"dik a t�jegys%gi fontoss�g, ami 
a turizmus elemz%s%n%l l%nyeges. 

 

Meg kell eml!teni, hogy a v!zi turizmusban r%szt 
vev'k egy r%sze nem vesz ig%nybe sem 
kereskedelmi, sem mag�nsz�ll�shelyet, teh�t 
ebb'l a szempontb"l rejtve maradnak a 
hivatalos statisztika sz�m�ra. A v!zparti 
turisztikai motiv�ci"k a tiszai turizmusban 

r%sztvev'k k$r%ben v%gzett primer kutat�s 
eredm%nyei alapj�n ker#ltek elemz%sre. 
 

A k%rd%sek egy r%sze megfelel az orsz�gos 
turisztikai adatgy*jt%snek, ami minden %vben 
felm%r%sre ker#l. 2012-ben a Magyar Turizmus 

ZRT +szak-Alf$ldi Region�lis Marketing 

Igazgat"s�g kutat�s�ba bekapcsol"dva a 
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kutat�s a turist�k motiv�ci"i mellett hangs�lyt 
fektetett a turist�k %lm%nyelv�r�saira.  
A lek%rdez%s id'szaka csaknem az eg%sz tiszai 
turisztikai szezont lefedte, 2012. j�lius 3-t"l 
augusztus 30-ig tartott. A megk%rdezettek a 
tiszai turizmusban r%sztvev'k k$z#l ker#ltek ki. 
 

Az elv�rt t%nyez'k rendszerez%se 

 

A t$bbv�ltoz"s adatelemz%sek k$z#l a 
t$bbdimenzi"s sk�l�z�st v�lasztottuk. A 
m"dszerrel %rt%kel%sre ker#lt, hogy a Tisz�hoz 
%rkez'k elv�r�sai, milyen fontosabb 

dimenzi"kra sz*k!thet'k. -gy k%tdimenzi"s 
t%rben elhelyezve a v�ltoz"kat, felt�rhat" a 
vend%gek szubjekt!v %rt%kel%se. 
 

Iteration history for the 2 dimensional  

solution (in squared distances) 

Iteration Improvement 

1  

2 ,01654 

3 ,00373 

4 ,00165 

5 ,00069 

Iterations stopped because 

S-stress improvement is less than  ,00100 

For  matrix 

Stress  =  ,07747      RSQ =  ,97326 

8. t�bl�zat: A sz�m!t�sok eredm%nye 

Forrás: Saját számítás 

A Stress m%rt%k az utols" iter�ci" ut�n 0,07747, 
teh�t az elk%sz#lt modell j"l illeszkedik az 
eredeti t%rben a v%lem%nyekre alapozott 
t�vols�gokhoz, !gy nincs sz#ks%g a 
dimenzi"sz�m n$vel%s%re. (Amikor az egy 
l%p%ssel el%rhet' javul�s 0,001 al� cs$kken, 
nem %rdemes tov�bbl%pni.) Ezt meger's!ti, 
hogy a t�vols�gokra vonatkoz" monotonit�si 
k$vetelm%nyt m%r' R

2
 %rt%ke 0,97326.  

 

Az %rtelmez%shez a m"dszer megk$veteli a 
tengelyek interpret�l�s�t. /gy gondolom, hogy 
a tengelyek elforgat�sa n%lk#l is 
meg�llap!that", hogy az 1. dimenzi" a v!zhez 
kapcsol"d" programok jelent's%g%re utal, 

(min%l jobbra helyezkedik el a pont, ann�l 
fontosabb a v!z szerepe) ami term%szetes, mivel 
ez az els'dleges motiv�ci", ez%rt van %rtelme 
ilyen desztin�ci"ba %rkezni. A 2. dimenzi" a 
h�tt%rprogramok er'ss%ge, intenzit�sa szerint 
szelekt�lja az elv�r�sokat, (min%l fentebb 
helyezkedik el a pont, ann�l %lm%nyd�sabb, 
ny#zsg'bb program az elv�r�s) teh�t meger's!ti 
azt a hipot%zist, hogy l%tezik a m�sodlagos 
motiv�ci", amelyet %rdemes megismerni, 
%rt%kelni. 

 

 
4. �bra: A koordin�t�knak megfelel' pontok elhelyezked%se a k%tdimenzi"s t%rben 

Forrás: Saj�t sz�m!t�s alapj�n szerkesztett 



Interdiszciplin�ris rovat 

 

 

ECONOMICA 2014 2. sz�m  239 

 

Összegzés 

 

R%nyi Alfr%d neves matematikus 
meg�llap!t�s�val egyet%rtve �a matematika 

bizonyos tekintetben az összeköt! kapocs a 

különböz! tudományok között�. Val"ban, ha 

meg lehet m%rni %s sz�mokban kifejezhet' az, 
amir'l besz%l#nk, akkor valamit tudunk r"la.  
 

A turizmussal $sszef#gg' szekunder %s primer 
adatok elemz%se ut�n a k$vetkez'k �llap!that"k 
meg:  

- A kutat�s r�mutat, hogy a matematikai-
statisztikai m"dszerek alkalmasak arra, 

hogy az adatok strukt�r�j�t felder!ts#k. 
- A regresszi"s paradoxon megfelel' 

"vatoss�ggal alkalmas a turisztikai 
teljes!tm%ny %rt%kel%s%hez, de a 
magyar�z" t%nyez'k nagy sz�ma miatt 
gyakran el'fordul kiugr" %rt%k, 
multikollinearit�s, ami befoly�solja a 
regresszi"s egy#tthat"k becsl%s%t. 

- A maximum likelihood paradoxon 

turisztikai alkalmaz�sa �jszer*. A m"dszer 
az ismeretlen param%terek becsl%s%nek 
egyik hat%kony m"dszere. Seg!ts%g%vel 
meg�llap!t�st nyert, hogy a 
vend%g%jszak�k nagys�g�t alapvet'en 2 
f' t%nyez'csoport alak!tja: az adott 
telep#l%s fogad"kapacit�sa, ami 
$nmag�ban is vonzer', %s a telep#l%s 
t!pusa, ami szint%n lehet vonzer', att"l 
f#gg'en, hogy a turist�t mi motiv�lja. 

- A t$bbdimenzi"s sk�l�z�s, mint a 
faktoranal!zis alternat!v�ja, az adatok 

k$z$tti k#l$nbs%geket vizualiz�lja. 

Turisztikai alkalmaz�s�val a m"dszerrel 
%rt%kel%sre ker#lt, hogy a Tisz�hoz 
%rkez'k elv�r�sai, milyen fontosabb 
dimenzi"kra sz*k!thet'k. -gy 
elk#l$n!thet' az alapmotiv�ci", %s a 
m�sodlagos motiv�ci", amelyet %rdemes 
megismerni, %rt%kelni. 
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