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Bevezetés 

Az MKIK GVI több hónapja készít a regisztrált álláskeresők számára vonatkozó 

előrejelzéseket. Az utóbbi három hónapban arra lehettünk figyelmesek, hogy az 

előrejelzéseink a megszokottnál és az elvárhatónál nagyobb becslési hibákat 

mutatnak. Az alábbi gyorselemzésben azt tűzzük ki célul, hogy bemutassuk ezt a 

jelenséget és megvizsgáljuk a jelenség lehetséges okait. Célunk az, hogy feltárjuk az 

okokat, és lehetőség szerint javítani tudjunk előrejelzéseink pontosságán. 

A becslések és a tényadatok között kialakult eltérést az 1. ábrán mutatjuk be. A becslési 

hiba nagysága az utóbbi hónapokban 30-40 ezer főre ugrott. Ez egyrészt praktikus 

szempontból elégtelen. Másrészt magyarázatra szorul, kérdéseket vet fel, hiszen a 

hibák ilyen mértékű növekedése – miközben az általunk alkalmazott módszer 

időközben nem változott, és idáig eredményesnek mutatkozott – nem történhet 

véletlenül. 

1. Ábra: A tényadatok és a becsléseink között kialakult eltérések. 2008m1-2014m1, fő és százalék 

  

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu és a Google Trends adatai alapján 

Elemzésünkben először bemutatjuk a becslési eljárást és annak korábban tapasztalat 

teljesítményét. Ezután részletesebben áttekintjük az előrejelzési hibák 

megnövekedésének jelenségét és amellett érvelünk, hogy ez nagyobb mértékű annál, 

hogy véletlen jelenségnek tekinthessük. Magyarázatra szorul, hogy milyen oka, okai 

lehetnek ennek, milyen hatások magyarázhatják, amelyeket eddig nem vettünk 

számításba. Ezután bemutatunk egy kiegészített, javított előrejelzési módszert és 

ennek az utóbbi három hónapot megelőző teljesítményét. Majd megvizsgáljuk, hogy 

az utóbbi hónapokban megfigyelhető jelenség az új módszer hibáiban is 

megfigyelhető-e, vagy sem. Ezt követően a becslési hibák megnövekedésének 
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lehetséges okait tekintjük át. A vizsgálat eredményeként új tényezővel – a 

közfoglalkoztatottak számának alakulásával – bővítjük az előrejelző modellt. Végül a 

bővített modell teljesítményét vizsgáljuk és a kapott eredményekkel kapcsolatban 

fogalmazunk meg további hipotéziseket.  
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1. A módszer 

A GVI becslésének célja a regisztrált álláskeresők számának előrejelzése. Ehhez 

felhasználjuk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által közölt adatok közül a 

regisztrált álláskeresők számának korábban megfigyelt értékeit, a regiszterből ki- és 

belépő számának korábban megfigyelt értékeit, továbbá a Google Trends által 

szolgáltatott keresési aktivitás adatokat. 

Az adatokat heti bontásban, normálva kapjuk meg. Az adott adatlekérésben szereplő 

legnagyobb érték felel meg 100-nak, a többi ennek százalékos arányában van 

kifejezve. A legkorábbi elérhető adatok 2004 januárjából származnak. Minden 

keresőszóhoz külön adatlekérést végeztünk, így minden szóval kapcsolatos aktivitást 

egy olyan 0-100 skálán látunk, amelyben a 100 az adott szóval kapcsolatos keresési 

aktivitás maximális értéke. Elvileg lehetséges megyénkénti adatlekérést végezni, 

azonban sajnos ez sokszor adathiányhoz vezet. A felhasznált keresőszavak: „állás” , 

„állás budapest” , „állás expressz” , „állás debrecen ”, „tesco állás” , „állásajánlat ”, 

„állásajánlatok” , „álláshirdetés” , „álláshirdetések” , „munkaügyi központ ”, „pécs 

munkaügyi központ” , „debrecen munkaügyi központ ”, „szeged munkaügyi 

központ ”, „nyíregyháza munkaügyi központ” , „regionális munkaügyi központ” , 

„győr munkaügyi központ” , „miskolc munkaügyi központ” , „munka” , 

„diákmunka” , „otthoni munka” , „külföldi munka”, „nyári munka” , „ausztriai 

munka” , „alkalmi munka” , „külföldi állások” , „külföldi állás”. Ezekből 

főkomponens elemzéssel (PCA) származtattuk az F1-F4 főkomponenseket, így az 

információ tömörebb formában, kevesebb változóban áll rendelkezésünkre. 

Mivel az adatokra nem heti, hanem havi frekvenciában lesz szükségünk, ezért a 

Google Trends adatain frekvencia transzformációt végeztünk. A havi átlagok 

kiszámításánál minden hetet akkora súllyal vettünk figyelembe, ahány napja az adott 

hónapba esik. 

A keresési aktivitás főkomponensein és az álláskeresők regiszteréből származó 

idősorokon is szezonális kiigazítást végeztünk. A havi szezonalitást minden esetben 

Holt-Winters eljárással igazítottuk ki. 
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A kiigazított adatokon becsültük meg a modell egyenleteit. A becslés során külön 

kezeltük az egy megyékben a regiszterből ki- és belépők számát, így (Budapesttel 

együtt) 20 megye és az áramlás két iránya összesen negyven egyenlet becslését teszi 

szükségessé (1a és 1b egyenletek). A bal oldali változó mindig egy adott helyen, adott 

irányba történő áramlás. A jobb oldalon ennek korábban megfigyelt értékei és a 

Google Trend adataiból képzett főkomponensek állnak. Az eljárásunk következő 

lépése, hogy a belépők megyénként becsült számát hozzáadjuk a regisztrált 

álláskeresők számának előző időszakban megfigyelt számához, a kilépők becsült 

számát pedig kivonjuk ebből; így megkapva a becslés szezonálisan kiigazított 

változatát, amihez hozzáadjuk az elkülönítetten modellezett szezonális hatást (1c 

egyenlet). 

1. egyenlet: A modell egyenletei  

𝐴�̂�𝑘𝑖,𝑖,𝑡,𝑠𝑧𝑖 = 𝛼𝑘𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑖,𝑘,𝑖𝐴𝑘𝑘𝑖,𝑖,𝑡−3∗𝑘,𝑠𝑧𝑖

4

𝑘=1

+ ∑ 𝛾𝑏𝑒,𝑧𝐹𝑧,𝑡

4

𝑧=1

 
1a 

𝐴�̂�𝑏𝑒,𝑖,𝑡,𝑠𝑧𝑖 = 𝛼𝑏𝑒 + ∑ 𝛽𝑏𝑒,𝑘,𝑖𝐴𝑘𝑏𝑒,𝑖,𝑡−3∗𝑘,𝑠𝑧𝑖

4

𝑘=1

+  ∑ 𝛾𝑏𝑒,𝑧𝐹𝑧,𝑡

4

𝑧=1

 
1b 

𝐴�̂�𝑡 =  𝐴𝑘𝑡−1 + ∑(𝐴�̂�𝑏𝑒,𝑖,𝑡,𝑠𝑧𝑖 − 𝐴�̂�𝑘𝑖,𝑖,𝑡,𝑠𝑧𝑖)

20

𝑖=1

+ 𝐴𝑘𝑡,𝑠𝑧 
1c 

𝐴𝑘, 𝐴𝑘𝑘𝑖 , 𝐴𝑘𝑏𝑒 Álláskeresők, kilépők, belépők száma 

i megyéket indexálja, ahol nincs, ott országos az adat 

t időt indexálja 

szi szezonálisan igazított értéket jelöli 

sz szezonális részt jelöli 

𝐹𝑧 a Google Trends adataiból képzett 4 faktor, z = 1 ... 4 
 

 

 

A t időszak előrejelzéséhez a (1, t-1) időszakok adatait használtuk fel. A módszer 

szisztematikus tévedése elhanyagolható, nincs szisztematikus fölül- vagy alulbecslés. 

A módszer teljesítményét több mutató segítségével mutatja be az 1. táblázat. 

1. táblázat: Az előrejelzési módszer értékelése több szempont alapján 

 2008m1-2013m10 2008m1-2014m1 

ME    998   2494 

MAE 16618 17473 

RMSE 22046 22904 

Forrás: Az MKIK GVI saját számítási a Google Trends és az afsz.hu adatai alapján 
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A táblázatban szereplő mutatók a következő képletek alapján számolhatók 

 

2. egyenlet: A hiba indikátorok képletei 

𝐸𝑟𝑟𝑡 = 𝐴𝑘�̂� − 𝐴𝑘𝑡 2a 

𝑀𝐸𝑡0,𝑡1 =  (∑ 𝐸𝑟𝑟𝑗

𝑡1

𝑗=𝑡0
) /(𝑡1 − 𝑡0) 

2b 

𝑀𝐴𝐸𝑡0,𝑡1 =  (∑ 𝐴𝑏𝑠(𝐸𝑟𝑟𝑗)
𝑡1

𝑗=𝑡0
) /(𝑡1 − 𝑡0) 

2c 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑡0,𝑡1 =  √((∑ (𝐸𝑟𝑟𝑗)2
𝑡1

𝑗=𝑡0
) /(𝑡1 − 𝑡0)) 

2d 

 

ahol 𝐴𝑘�̂� az (1c) egyenletben megadott módon értendő 

 

 

2. A hibák növekedésével kapcsolatos eredmények 

A hibák utóbbi három hónapban történt megnövekedése az 1. ábra alapján is látszik. 

Ennél azonban pontosabb eredmények bemutatására is lehetőségünk van. Egyrészt 

egy t-teszt segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy ez valóban egy szignifikáns 

különbség-e. Másrészt ellenőrizni tudjuk, hogy más esetekben is előfordul-e a 

megszokottól szignifikánsan nagyobb hiba. Ezt szintén t-tesztek segítségével tudjuk 

megtenni. 

Előrejelzési hibának a módszerünk segítségével adott előrejelzés és a ténylegesen 

megfigyelt érték különbségét nevezzük. Ez képlettel is kifejezhető, amit a (2a) 

egyenletben találhatunk. 

A hibák hisztogramját láthatjuk a 2. ábrán. Külön tüntettük fel a jobb oldalon az utóbbi 

három hónapban megfigyelt hibákat, a bal oldalon pedig az ezt megelőző összes többi 

időszakra vonatkozó előrejelzési hibákat. A két hisztogram összevetése megint 

grafikusan mutatja, hogy ezen időszakokban a korábban tapasztalt eloszlás felső 

határa körül vannak. A korábbi időszakok és az utóbbi három hónap közti eltérést egy 

t-teszt segítségével megvizsgálva kiderült, hogy az előző három hónap és az időszak 

többi része közötti eltérés szignifikánsnak bizonyult. 
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2. ábra: Becslési hibák hisztogramja a korábbi időszakokban és az utóbbi három hónapban 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu és a Google Trends adatai alapján 

 

A szignifikáns t-teszt önmagában is megerősíti, hogy megnőttek az előrejelzési hibák 

az utóbbi időben. Azonban érdemes megnézni, előfordult-e ilyen mértékű növekedés 

máskor is. Ezért 2008 júliusától kezdve minden hónapra megvizsgáltuk, hogy az adott 

hónappal kezdődő három hónapos időszakban az előrejelzési hibák szignifikánsan 

magasabbak-e a többi időszakhoz tartozó hibáknál. Ehhez t-próbák sorozatát 

használtuk. 

Az eredményeket a 3. ábrán mutatjuk be. Ezen az ábrán a szignifikáns (1%-os szinten 

szignifikáns) p-értékeket egyessel, az összes többit nullával jelöltük. A mostani három 

hónapot kivéve tavaly tavasszal két hónap esetében, és négy évvel korábban, 2009 

tavaszán és 2010 telén fordult elő fölülbecslés. Ebből egyrészt azt láthatjuk, hogy egy 

ritka eseményről van szó; másrészt az is látszik, hogy ha egyszer előfordul, akkor ez 

a jelenség több hónapra is kiterjedhet. 
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3. ábra: A mostanihoz hasonló, három egymást követő hónapban fölülbecslést mutató időszakok 

kezdő hónapjai, szignifikáns t-tesztek alapján 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu és a Google Trends adatai alapján 
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3. A módosított becslési módszer bemutatása 

Az eddig tárgyalt előrejelzési módszer egyrészt az 1. táblázatban összefoglalt 

mutatók, másrészt az előrejelzési hibák utóbbi hónapokban megfigyelt 

megnövekedése miatt praktikus szempontból nem elég jó. Ezért kidolgoztunk egy új 

becslési eljárást, amit most szintén bemutatunk. Az új eljárás során az eddigivel 

megegyező adatstruktúrát felhasználva egy Engle-Granger-féle kétlépéses 

hibakorrekciós modellt becsültünk. Ez a modell egyszerre ad lehetőséget hosszútávú 

és rövidtávú kapcsolat meghatározására. Számunkra most a rövidtávú előrejelzés a 

cél, vagyis a modell második egyenletét fogjuk felhasználni. A becslést 

deszezonalizált megyei szintű adatokon végeztük, majd a megyei szintű becsléseket 

összegeztük. A keresési aktivitás főkomponensein és az álláskeresők regiszteréből származó 

idősorokon is szezonális kiigazítást végeztünk. A havi szezonalitást minden esetben additív, 

determinisztikus szezonalitás modellel írtuk le. 

3. egyenlet: az új módszerben használt szezonális igazítás egyenlete  

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖𝑠𝑖

11

𝑖=2
𝜀 + 𝑢𝑡 

(3a) 

𝑌𝑡,𝑑𝑠
̂ = 𝑢�̂� + 𝜇(𝑌) (3b) 

Y a kiigazítani kívánt változó 

s a hónapokhoz tartozó dummy változó 

i a hónapokat indexálja 

ds a kiigazítás utáni idősort indexálja 

u a hibatag: a tényleges értékek és a legjobban illeszkedő egyesnes különbsége 
 

 

 

Az eljárás megfelel a kétlépéses hibakorrekciós modell alapesetének, azzal a 

különbséggel, hogy további változókat is tartalmaz. Ezek a változók a Google Trends 

keresőszavainak keresési gyakoriságából (k1-k26) származtatott főkomponensek (pc1-

pc4). 
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4. egyenlet: Az új modell egyenletei  

𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡,𝑖 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑗,𝑖𝐽𝑆𝑘𝑖,𝑑𝑠,𝑡−𝑗,𝑖 +  𝛽3+𝑗,𝑖𝐽𝑆𝑏𝑒,𝑑𝑠,𝑡−𝑗,𝑖 + 𝛽6+3∗(𝑘−1)+𝑗,𝑖𝑝𝑐𝑘,𝑡+1−𝑗 + 𝑢𝑡,𝑖 (4a) 

∆𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡,𝑖 =  𝛾𝑗,𝑖∆𝐽𝑆𝑘𝑖,𝑑𝑠,𝑡−𝑗,𝑖 + 𝛾3+𝑗,𝑖∆𝐽𝑆𝑏𝑒,𝑑𝑠,𝑡−𝑗,𝑖 + 𝛾6+3∗(𝑘−1)+𝑗,𝑖∆𝑝𝑐𝑘,𝑡+1−𝑗+𝛾3,𝑖∆𝑢𝑡,𝑖 +  𝜀𝑡,𝑖 (4b) 

𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡,𝑖,𝑏
̂ = 𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡−1,𝑖 + ∆𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡,𝑖,𝑏

̂  (4c) 

𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡,𝑏
̂ = ∑ 𝐽𝑆𝑑𝑠,𝑡,𝑖,𝑏

̂
20

𝑖=1
 

(4d) 

JS álláskeresők száma 

i megye indexe (1-20) 

t idő 

ds deszezonalizált 

ki kilépők 

be belépők 

j a magyarázó változók késleltetéseit indexálja 

k a Google Trends adataiból képzett főkomponenseket indexálja 

b a Google Trends adatait felhasználó modellből származó becslést indexálja 

u a hibatag: a tényleges értékek és a legjobban illeszkedő egyesnes különbsége 

ε a hibatag: a tényleges értékek és a legjobban illeszkedő egyesnes különbsége 
 

 

Az eddig alkalmazott módszerhez képest további eltérés, hogy a t időszak becsléséhez a (t-1, 

t-28) időszakból származó adatokat használjuk fel. A tévedések jellemző mértékét jelentősen 

sikerült leszorítani. Az új módszerrel adott előrejelzések kiértékelését ugyanazon szempontok 

alapján végezhetjük el, amit már ismerünk. A kiértékelés szempontjait a 2. táblázatban 

mutatjuk be, amit érdemes összehasonlítani az 1. táblázattal. A mutatók a (4a-4d) egyenlet 

alapján számolhatók. 

2. táblázat: Az előrejelzési módszer értékelése több szempont alapján 

 

 2008m1-2013m10 2008m1-2014m1 

ME   -25   439 

MAE 2559 2941 

RMSE 3954 4948 

Forrás: Az MKIK GVI saját számítási a Google Trends és az afsz.hu adatai alapján 
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4. A hibák megnövekedése az új becslő modellben 

Ahogy az előző módszer esetében, most is bemutatjuk az előrejelzési hibák utóbbi 

időben megfigyelhető szokatlan viselkedését. Az 1., 2. és 3. ábrákkal teljes párhuzamot 

tartva, végezzük el a bemutatást a 4., 5. és 6. ábrán. 

 

4. ábra: A tényadatok és a becsléseink között kialakult eltérések. 2008m1-2014m1, fő és százalék 

  

Forrás: Az MKIK GVI saját számításai az afsz.hu és a Google Trends adatai alapján 

 

Előrejelzési hibák az új módszer esetében kisebbek, ahogy az már a 2. táblázatból is 

láthattuk. Ennek megfelelően kisebb eltérésről, kisebb hibákról számol be a 4. ábra, 

mint az 1. ábra. A becslések javuló teljesítményét mutatja, hogy 2008-2014 közötti 72 

hónapos időszakban hat hónaptól eltekintve a becslés a tényleges érték -0,66% - +1,1%-os 

sávján belül becsülte a regisztrált álláskeresők számát. Ez véleményünk szerint egészen jó 

eredménynek tekinthető. 

A javított módszer esetében csak két hónapra terjed ki a szembeötlően a hibák 

megnövekedése, ez a november és december, amikor 22 ezer és 9 ezer fővel adtunk 

volna nagyobb előrejelzést, ha ezt a módszer használjuk. 

A hibák hisztogramját láthatjuk az 5. ábrán. Külön tüntettük fel a jobb oldalon az 

utóbbi három hónapban megfigyelt hibákat, a bal oldalon pedig az ezt megelőző 

összes többi időszakra vonatkozó előrejelzési hibákat (a 2. ábrához hasonlóan). Az 
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ábrán lévő két hisztogram összevetésekor könnyen azonosítható az említett 

november-decemberi kiugrás. 

5. ábra: Becslési hibák hisztogramja a korábbi időszakokban és az utóbbi három hónapban 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu és a Google Trends adatai alapján 

 

Mivel láthatóan itt nem három, hanem két hónapra terjed ki a jelenség, az előbbiektől 

eltérően nem három, két hónap előrejelzési hibáinak a többitől való eltérését teszteltük 

t-teszt segítségével, ami szignifikáns eltérést mutatott. 

A szignifikáns t-teszt önmagában is megerősíti, hogy megnőttek az előrejelzési hibák 

az utóbbi hónapokban. Azonban érdemes megnézni, előfordult-e ilyen jelenség 

máskor is. Ezért 2008 júliusától kezdve minden hónapra megvizsgáltuk, hogy az adott 

hónappal kezdődő két hónapos időszakban az előrejelzési hibák szignifikánsan 

magasabbak-e a többi időszakhoz tartozó hibáknál. Ehhez t-próbák sorozatát 

használtuk. 

Az eredményeket a 6. ábrán mutatjuk be. Ezen az ábrán a szignifikáns (1%-os szinten 

szignifikáns) p-értékeket egyessel, az összes többit nullával jelöltük. A mostani 

időszakot kivéve négy évvel korábban, 2010 nyarán fordult elő a mostanihoz hasonló 

nagyságú fölülbecslés. 
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6. ábra: Két egymást követő hónapban fölülbecslést mutató időszakok kezdő hónapjai, 

szignifikáns t-tesztek alapján 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu és a Google Trends adatai alapján 

 

A módszer javítására tett kísérlet egyrészt sikeres volt, mivel a hibák nagyságát 

sikerült praktikus szempontból alacsony szintre csökkenteni (az RMSE értéke az 

utolsó három hónapot megelőző időszakban a kiinduló 22.046 főről 3.954 főre 

csökkent). Azonban az utóbbi két vagy három hónapban kiugróan magas hibák 

jelensége a módszer megváltoztatásától függetlenül fennáll – ennyiben nem sikerült 

közelebb kerülnünk az eredeti probléma megoldásához. Látható, hogy ez a jelenség 

nem az általunk alkalmazott módszerből következik és nem is a véletlen 

következménye. A továbbiakban megpróbálunk magyarázatot találni rá. 
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5. Lehetséges magyarázatok 

A lehetséges magyarázatok között olyan jelenségek szerepelhetnek, amelyek a) 

befolyásolják a regisztrált álláskeresők számát és b) eddig nem vettük őket figyelembe 

a becsélés során. 

A legfontosabb, eddig nem figyelmen kívül hagyott tényező a közfoglalkoztatás. 

A közfoglalkoztatottak és a regisztrált álláskeresők száma közötti összefüggés, hogy 

mindkettő tagjai ugyanabból a csoportból kerülnek ki. A munkaügyi központtal 

kapcsolatot felvevő munkanélküliek csoportjából. Az álláskeresők és a 

közfoglalkoztatottak közti áramlás egyik iránya egyértelmű. A közfoglalkoztatásba 

elsősorban foglalkoztatást helyettesítő segélyre jogosult álláskeresők kerülnek be az 

NFSZ tanulmánya szerint1. Az ellenkező irányú áramlásról csak feltételezéseink 

lehetnek. A rövid idejű közfoglalkoztatásokat 2011-ben befejező személyek 26,3 

százaléka, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást 51,4 százaléka volt a támogatást 

követő 180. napon foglalkoztatott2. A közfoglalkoztatottak fennmaradó részének 

sorsát nem ismerjük meg a tanulmány alapján. De ésszerű feltételezés, hogy élnek a 

lehetőséggel és újra belépnek a regisztrált álláskeresők közé. Tapasztalatilag azonban 

biztosak lehetünk a két mutató szoros összefüggésére, amelyet a 7. ábrán mutatunk 

be. 

  

                                                           
1 2011. évben befejezett főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata, 9. 

oldal, lásd url: 

http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok_merop_2011 
2 Ld. Uo. 58. és 70. oldal. 
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7. ábra: A regisztrált álláskeresők száma és a közfoglalkoztatottak száma, 2009m1-2014m1, fő 

 

Forrás: a ksh.hu és afsz.hu adatai 

 

Látható, hogy a két idősor, mintha egymás tükörképe lenne, egy képzeltbeli vízszinte 

szimmetria tengelyre nézve. A két idősoron futtatott teszt alapján kointegráltak (ez 

5%-os szinten nem utasítható el). 

3. táblázat: Engle-Granger kointegráció teszt 

 

 Teszt-statisztika 1%-os kritikus érték 5%-os kritikus érték 10%-os kritikus érték 

Z(t) -3,559 -4,085 -3,44 -3,116 

Kritikus értékek MacKinnon (1991, 2010) alapján3 

 

Forrás: az MKIK GVI saját számításai a ksh.hu és az afsz.hu adatai alapján 

                                                           
3 Lásd MacKinnon, J. G. (1991), “Critical values for cointegration tests,” Chapter 13 in Long-Run 

Economic Relationships: Readings in Cointegration, ed. R. F. Engle and C. W. J. Granger. Oxford, 

Oxford University Press. és MacKinnon, J. G. (2010), „Critical Values for Cointegration Tests”, 

Queen’s Economics Department Working Paper No. 1227, Department of Economics Queen’s 

University, Kingston, Ontario, Canada, url: 

http://qed.econ.queensu.ca/working_papers/papers/qed_wp_1227.pdf  
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Az összefüggés olyan szoros, hogy nem elképzelhető, hogy a közfoglalkoztatás 

mértékének megváltozása esetén ennek hatására ne változna a regisztrált álláskeresők 

száma is. Ez a kapcsolat megnehezíti a regisztrált álláskeresők számának becslését, 

mivel gyengíti a kapcsolat a regisztrált álláskeresők száma, és saját korábbi értékei, 

illetve a Google Trends adatok között. További nehézség, hogy a közfoglalkoztatás 

alakulása nem a munkát keresők konzisztens, kiszámítható viselkedési szabályok 

szerinti döntéseinek eredménye, hanem az államigazgatás diszkrecionális, előre nem 

becsülhető döntései alapján változik. 

A közfoglalkoztatás eddigitől lényegesen eltérő alakulását és ennek a különböző 

munkaerőpiaci folyamatokra és statisztikákra való hatását már többen észrevették. A 

közelmúltban foglalkozott a témával a portfolio.hu4 és az a fn.hu5 is. A 8. ábrán 

mutatjuk meg, mit értünk az eddigiektől eltérő alakulás alatt. Látszik, ahogy az 2013-

as év utolsó hónapjaiban a szokásos csökkenés helyett nagymértékben nőtt a 

közfoglalkoztatottak száma az korábbi hónapok szintjéhez képest. 

8. ábra: A közfoglalkoztatottak számának alakulása havonta, 2009m1-2013m12, fő 

 

Forrás: a ksh.hu adatai 

 

                                                           
4 http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kulonos_helyzet_a_magyar_munkaero-

piacon.4.195483.html 
5 http://fn.hir24.hu/penzugy/2014/02/26/a-kozmunka-fujta-fel-a-foglalkoztatast/ 
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A regisztrált álláskeresők számával két dolog történt az utóbbi néhány hónapban: 

egyrészt egy jelentős csökkenésről beszélhetünk, másrészt a volatilitás kiugró 

megnövekedéséről. A volatilitás növekedését a 9. ábrán mutatjuk be. Minden 

hónapnál az adott hónappal végződő egy éves időszakot jellemző volatilitást 

tüntettük föl. A volatilitás az elmúlt évben jelentősen megnőtt, de 2008-2010 óta több 

ütemben, fokozatosan növekszik. 

9. ábra: Álláskeresők száma – a tényadatok mozgó volatilitása, fő 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu illetve a Google Trends adatai alapján 

 

A regisztrált álláskeresők számánál az idősor mozgó volatilitásának növekedése 

feltételezésünk szerint nagyrészt a kormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos 

döntéseivel hozható összefüggésbe. 

Ennek megfelelően az előrejelzések érvényességi körét célszerű leszűkíteni a 

következő feltevéssel: minden becslés akkor érvényes, ha feltételezzük, hogy a 

kormányzat egy adott szinten tartja, illetve egy adott szintre növeli / csökkenti a 

közfoglalkoztatás szintjét. Ehhez kidolgoztunk egy módszert, amellyel lehetővé válik 

a feltételes előrejelzés elvégzése. 
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6. Előrejelzés a közfoglalkoztatás feltételezett alakulása mellett 

Szükséges tehát egy olyan előrejelző módszer kifejlesztése, ami figyelembe veszi a 

közfoglalkoztatás alakulását is. Ehhez a 4. pontban bemutatott (módosított) eljárásból 

indultunk ki. Annyit változtattunk rajta, hogy a regisztrált álláskeresők nyers 

adatsoraiból nem csak a szezonalitáson kívül hatásokat, hanem a közfoglalkoztatás 

hatását is kiszűrtük. Az egyszerűség kedvéért ezt a két hatást egy egyenletben szűrtük 

ki. 

5. egyenlet: az új módszerben használt szezonális igazítás egyenlete  

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖𝑠𝑖

11

𝑖=2
𝜀 + 𝛽12𝐾𝑚𝑡 + 𝛽13𝐾𝑚𝑡−1 + 𝑢𝑡 

(5a) 

𝑌𝑡,𝑑𝑠
̂ = 𝑢�̂� + 𝜇(𝑌) (5b) 

Y a kiigazítani kívánt változó 

s a hónapokhoz tartozó dummy változó 

i a hónapokat indexálja 

Km a közfoglalkoztatottak száma 

ds a kiigazítás utáni idősort indexálja 

u a hibatag: a tényleges értékek és a legjobban illeszkedő egyesnes különbsége 
 

 

 

Az így kapott dekompozícióval ugyanúgy dolgoztunk tovább, mint ahogy a 

módosított módszer esetben a 4. egyletben. 

Ezzel a módszerrel csak akkor tudunk előrejelzést adni, ha valamilyen feltételezéssel 

élünk arra vonatkozóan, hogy hogyan alakult a közfoglalkoztatottak száma az utóbbi 

hónapokban. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatottak száma negyedévente kerül 

közlésre, a KSH keresetekről szóló gyorstájékoztatójában6. Ilyenkor egyszerre 

ismerhetjük meg az elmúlt negyedév mindhárom hónapjára vonatkozó adatot. Az 

adat megjelenéséig feltételezéssel kell élnünk, amihez a kormány 

foglalkoztatáspolitikai terveit szükséges figyelembe venni7. Jelenleg a 2013 decemberi 

az utolsó elérhető adat, 203.000 fő. Az előrejelzés elvégzéséhez nekünk szükséges 

lenne a 2014 januári adatra is, ami várhatóan csak április folyamán jelenik meg. Ezért 

a közfoglalkoztatás januári alakulására vonatkozóan azzal a feltételezéssel élünk, 

hogy ez a decemberi 203.000 főről januárban 220.000 főre fog emelkedni. 

                                                           
6 Lásd például a 18. táblázatot: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/let/let21312.pdf 
7 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-

allamtitkarsag/hirek/ketszazezer-fo-teli-kozfoglalkoztatasarol-dontott-a-kormany 
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A módszer értékelését az eddigiekhez hasonlóan végeztük el. A teljesítményét a 4. 

táblázatban foglaljuk össze. Az látható, hogy a korábbi időszakokban jellemző hibák 

nagyobbak, mint a közfoglalkoztatást figyelmen kívül hagyó, 3. pontban ismertetett 

becslési módszer esetében. A közfoglalkoztatás hatásának figyelembe vétele azonban 

segített a ritkán adódó, de viszonylag nagy becslési hibák számottevő csökkentésében. 

Ennek megfelelően a közfoglalkoztatás téli megugrása melletti becslések sem térnek 

el számottevően a tényleges értékektől. A teljes időszakot tekintve így a 

közfoglalkoztatás hatását is figyelembe vevő modell jellemzően kisebb előrejelzési 

hibával jelez előre. 

 

4. táblázat: Az előrejelzési módszer értékelése több szempont alapján 

 2011m4-2013m10 2011m4-2014m1 

ME 1029 1477 

MAE 2345 2728 

RMSE 3257 3864 

Forrás: Az MKIK GVI saját számítási a Google Trends, a ksh.hu és az afsz.hu adatai alapján 

 

Ezt megerősíti, ha a 10. és 11. ábrákat összevetjük a 4. és 5. ábrával. A becslési hibák 

az időszak folyamán végig picit nagyobbak a közfoglalkoztatással kiegészített modell 

esetében, mint a korábbi modellnél, de az újonnan kidolgozott becslő modell így is a 

tényleges érték szűk (-0,5% - +2%) tartományán belüli becsléseket eredményez a 

megfigyelt hónapok 90%-ánál. Eközben a közelmúltban megfigyelt fölülbecslés 

mértéke is jelentősen csökkent: a tényleges érték több mint 5%-a helyett csupán 2,36%, 

és decemberben mintegy tízezer főre tehető, ami praktikus szempontból is jelentősnek 

tekinthető javulás. 

 

mailto:gvi@gvi.hu
http://www.gvi.hu/


GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu 

21 / 23 

10. ábra: A tényadatok és a becsléseink között kialakult eltérések. 2008m1-2014m1, fő és százalék 

  

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu, a ksh.hu illetve a Google Trends adatai alapján 

11. ábra: Becslési hibák hisztogramja a korábbi időszakokban és az utóbbi három hónapban 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu, a ksh.hu illetve a Google Trends adatai alapján 

 

Az utóbbi három hónapban a hibák megnövekedése tehát itt is megfigyelhető, de a 

korábbi becslési eredményeknél lényegesen kisebb mértékben. Az elvégzett t-tesztek 

tanulsága szerint a november-december kéthónapos időszak előrejelzési hibája 

szignifikánsan nagyobb a többi hónapban megfigyeltnél. 

A problémát tehát nem sikerült teljesen kiküszöbölni. Ennek egyik lehetséges oka, 

hogy a közfoglalkoztatás most megismert magasabb szintje mellett a 

közfoglalkoztatás eddigitől eltérő kapcsolatban állhat a regisztrált álláskeresők 

számával. Ebben az esetben hiába vannak megfigyeléseink arról, milyen az 
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összefüggés az alacsony szintű közfoglalkoztatás és a magas szintű álláskeresők 

idősor között; nekünk ugyanis most azt kellene tudnunk, milyen az összefüggés a 

magas szintű közfoglalkoztatás és az alacsony szintű álláskeresők idősora között. De 

mivel ez a jelenség eddig csak az utóbbi hónapokban fordult elő, erről nem tudhatunk 

semmit. 

12. ábra: Két egymást követő hónapban fölülbecslést mutató időszakok kezdő hónapjai, 

szignifikáns t-tesztek alapján 

 

Forrás: a GVI saját számításai az afsz.hu, a ksh.hu illetve a Google Trends adatai alapján 

Másik lehetséges ok ennél egyszerűbb. Elképzelhető, hogy nem megfelelő módon 

vesszük figyelembe a közfoglalkoztatottak számát. Ez az idősor ugyanis csak országos 

szinten áll rendelkezésünkre, szemben a regisztrált álláskeresőkre vonatkozó 

adatokkal, amelyek megyei bontásúak. Így a közfoglalkoztatás hatásának az a 

kiszűrése, amit elvégeztünk nagyon pontatlan lehet. Ha ez a probléma oka, úgy 

megoldást jelentene a közfoglalkoztatottak számának megyei szintre lebontott 

adatainak használata. 

További lehetséges ok, hogy továbbra is figyelmen kívül hagyunk egyes, a regisztrált 

álláskeresők számát meghatározó tényezőket. Ebben az esetben az előrejelzési 

módszer hibája javítható lenne a kihagyott tényező azonosításával és figyelembe 

vételével. Ilyen tényezők lehetnek például a munkaerőpiac keresleti oldalán történő 

változások. Az is elképzelhető, hogy más foglalkoztatás-politikai eszközzel is olyan 

jellegű kapcsolatban van az álláskeresők száma, mint a közfoglalkoztatással. Olyan 

tényező is okozhatja a változást, amire egyelőre nem is gondoltunk. 
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Melléklet 

Az elemzés mellékleteként külön file-okban közöljük az előrejelzési eljárásainkat 

tartalmazó STATA do fájlt, a felhasznált bemeneti adatfájlokat és a kimeneti adatfájlt 

azért, hogy bárki ellenőrizhesse elemzésünk eredményeit.  

Reméljük, hozzájárulunk ezzel ahhoz, hogy jobban meg lehessen érteni a regisztrált 

álláskeresők számának változása mögött meghúzódó tényezőket és hatásokat és 

ennek eredményeként – ideális esetben – az eddiginél pontosabb előrejelzésre legyen 

mód. 

 

Fájlnév Leírás 

mn_piaci_becsles_2014_do_140307.do Stata .do fájl 

mn_piaci_becsles_2014_kw1.csv-től 

mn_piaci_becsles_2014_kw26.csv-ig 
Bemeneti adatfájlok, a Google Trends adataival 

mn_piaci_becsles_2014_km_140307.xls Bemeneti adatfájl, a közfoglalkoztatottak adatival 

mn_piaci_becsles_2014_ak_140307.csv 
Bemeneti adatfájl, az regisztrált álláskeresők 

adataival 

mn_piaci_becsles_2014_data_140307.dta 

mn_piaci_becsles_2014_data_140307.xlsx 

mn_piaci_becsles_2014_data_140307.csv 

Kimeneti adatfájl, különböző fájl kiterjesztésekben 

mn_piaci_becsles_2014_abrak_140307.xlsx 
A kimeneti adatfájl azon kivonata, amely csak az 

ábrákon látható adatokat tartalmazza 
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