
Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ
Tantárgy neve és kódja: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika KRKVSSMSLC
Kreditérték: 2
Levelező tagozat 2012/13 tanévtől 2. félév
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Üzleti információmenedzsment  
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lakner József Oktatók: Dr. Lakner József
Előtanulmányi feltételek (kóddal):
Óraszámok: Előadás: 5 Tantermi gyak.: 10 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: 
Számonkérés módja (s,v,f): V

A tananyag

Oktatási  cél:  A  hallgatók  további  tanulmányaihoz  szükséges  matematikai  statisztikai  alapok 
elsajátítása. A matematikai gondolkodás fejlesztése, és általa a műszaki szemléletmód kialakulásának 
elősegítése.
Tematika: A valószínűségszámítás alapjainak áttekintése. A matematikai statisztika elemeinek 
elsajátítása. Tipikus feladatok megoldási módszerei.

Témakör Óraszám
Konzultációk: 

1. Valószínűségszámítás.  A  valószínűségszámítás  tárgya,  esemény,  kísérlet, 
műveletek eseményekkel, relatív gyakoriság és a valószínűség fogalma. Geometriai 
valószínűség.  Kolgomorov  axiómák  A valószínűségi  változó  fogalma,  diszkrét  és 
folytonos valószínűségi változók, eloszlás, sűrűségfüggvény, várható érték és szórás. 
Valószínűségi  eloszlások.  Egyenletes,  binomiális,  Poisson,  exponenciális  eloszlás, 
normális eloszlás
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2. A matematikai statisztika elemei. Mintavétel, rendezett minták elmélete. 
Becsléselmélet, pont és intervallumbecslés, konzisztens becslés, becslési módszerek. 
Hipotéziselmélet, statisztikai próbák, egy- és kétmintás próbák. Homogenitáselmélet, 
variancia analízis
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3. Korreláció  és  regresszióelmélet.  Legkisebb  hibanégyzetek  módszere, 
paramétervariálási  módszer.  Korreláció,  korrelációszámítás  módszerei.  Néhány 
tipikus  probléma  megoldása,  egy  termékminőségének  ellenőrzése  matematikai 
statisztikai módszerekkel
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Félévközi követelmények

2. konzultáció ZH Példamegoldások + elméleti kérdések
3. konzultáció ZH Példamegoldások + elméleti kérdések
Otthoni munka Esszé, egy adott termékminősítési probléma megoldása

Aláírás feltétele: 50% alatt az aláírás megtagadva, pótolható. 
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt stb.): Írásbeli, példamegoldásokból és elméleti kérdésekből. 
                                            A vizsgajegy:                 50% elégséges (2)

                                          60% közepes (3)
                                           75% jó (4)
                                           90% jeles (5)

A félévi dolgozatok eredményei alapján jegymegajánlás lehetséges
Irodalom:
Kötelező: Reimann József - Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika , 

Tankönyvkiadó, Budapest 1992
Ajánlott Általános statisztika II. szerkesztette: Korpás Attiláné, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 

1997
Vince István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest 1975

Egyéb segédletek:    MATEMATIKA SEGÉDLET  (Hálózat: 
hirdet/szakcsoportok/matek_programmozás/lakner_jozsef/matematika)

Székesfehérvár, 2012. november 20.

Dr. Lakner József
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