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1) Kolmogorov-féle valószínőségi mezı, axiómák. Klasszikus valószínőségi mezı. Poincaré- és 

Jordan-formula, névjegy probléma. Geometriai valószínőségi mezı, Buffon-féle tőprobléma. 

2) Feltételes valószínőség, szorzási tétel. Teljes eseményrendszer, teljes valószínőség tétele, 

Bayes tétel. Események függetlensége, páronkénti függetlensége. Tönkremenési probléma 

(szimmetrikus és nem szimmetrikus eset). 

3) Diszkrét valószínőségi változó, eloszlása. Nevezetes diszkrét eloszlások és modelljük: 

binomiális, hipergeometriai, geometriai, negatív binomiális. Visszatevéses és visszatevés nélküli 

mintavétel. A Poisson eloszlás. A binomiális eloszlás közelítése Poissonnal. 

4) Diszkrét valószínőségi változók együttes eloszlása, peremeloszlások. Diszkrét valószínőségi 

változók függetlensége. Példák: polinomiális és polihipergeometriai eloszlás, a Poisson eloszlás 

ritkítása. Konvolúció: Poissonok, binomiálisak, negatív binomiálisak konvolúciója. 

5) Diszkrét valószínőségi változó várható értéke, tulajdonságok. A teljes várható érték tétele. A 

nevezetes diszkrét eloszlások várható értékének kiszámítása különbözı módszerekkel (definíció 

alapján, összegre bontással, teljes várható érték tételével). 

6) Medián és módusz (legvalószínőbb érték), a geometriai eloszlás mediánja és módusza. 

Szimmetrikus eloszlás mediánja. A szórás és tulajdonságai. A nevezetes eloszlások szórásának 

kiszámítása. 

7) A kovariancia és tulajdonságai. Korrelálatlanság és függetlenség kapcsolata.A korrelációs 

együttható, mint a lineáris függıség mérıszáma, tulajdonságai. Lineáris regresszió (csak az 

eredmény). 

8) A Markov- és Csebisev-egyenlıtlenség. Becslések annak valószínőségére, hogy n 

érmedobásból a fejek aránya legalább 60%. Sztochasztikus konvergencia. A nagy számok 

gyenge törvénye.  

9) Generátorfüggvény, tulajdonságai. Konvolúció generátorfüggvénye. A várható érték és a 

szórás meghatározása a generátorfüggvénybıl. Néhány nevezetes eloszlás generátorfüggvénye. 

Bolyongás gráfon. 

9) Szimmetrikus bolyongás a számegyenesen: tükrözési elv, szavazási lemma. Visszatérés és 

elsı visszatérés valószínősége 2n lépésben (u2n és f2n), a bolyongás elıbb-utóbb biztosan 

visszatér, de ennek várható ideje végtelen. 

10) Az eloszlásfüggvény, tulajdonságai. Az abszolút folytonos eloszlás fogalma, 

sőrőségfüggvény és tulajdonságai, valószínőségek kiszámítása a sőrőségfüggvény segítségével. 

Várható érték és szórás abszolút folytonos esetben. Az egyenletes és az exponenciális eloszlás, 

várható értékük, szórásuk, örökifjú tulajdonság. 

11) A standard normális eloszlás. A lineáris transzformált eloszlásfüggvénye és 

sőrőségfüggvénye. A normális eloszlás, várható értéke és szórása. Függetlenség és konvolúciós 

képlet abszolút folytonos esetben. Normálisak konvolúciója. A centrális határeloszlás-tétel.  

12) Statisztikai mezı. Független, azonos eloszlású minta. Tapasztalati eloszlás, Glivenko tétele. 

Alapstatisztikák (átlag, tapasztalati medián, tapasztalati szórás). A jó becslés kritériumai: 

torzítatlanság, pontosság (hatásosság). A korrigált tapasztalati szórás. Maximum likelihood 

becslés, példák. 

 



A vizsgán mindenki egy tételt kap kidolgozásra. Miután ezt elmondta, belekérdezek 1-2 másik 

tételbe. Ha kiderül, hogy valamelyik anyagrészbıl (jellemzıen az anyag végébıl) értékelhetetlen 

a tudása, a hallgató maximum elégséges jegyet kaphat a vizsga részre. 


