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A regisztrált álláskeresők áprilisi számának várható alakulása Magyarországon 

2014 - május 

 

Az MKIK GVI előrejelzése 

A GVI becslése szerint 2014 áprilisában a regisztrált álláskeresők számának mintegy 10 ezer fős 

növekedésére számítunk. A szezonális hatás alapján márciusról áprilisra mintegy 10-30 ezer fős csökkenés 

következne. Azonban idén a téli szezonban elmaradt az általában novembertől-januárig tartó, nagyarányú 

növekedés is. 

A GVI a becslések során a Google Trends (GT) segítségével megfigyelt álláskeresési aktivitás adatokat, a 

korábbi regisztrált álláskeresők számát mutató adatokat és a közfoglalkoztatásban résztvevők számának 

adatsorait használtuk fel. Feltételeztük, hogy a közfoglalkoztatottak száma március és április során a 

februári szinten maradt. Az álláskeresési aktivitás 26 keresőszó forgalmából származtatott 4 főkomponens 

segítségével mértük (1. ábra). 

1. ábra: A keresési aktivitás négy komponensének alakulása (Standardizált értékek) 

 
A GT adatai már elérhetők április egészére, a regisztrált álláskeresők száma azonban még csak március 

hónapra ismert. A közfoglalkoztatottak megyénkénti számát csak február hónapig ismerjük, a 

Belügyminisztériumnak köszönhetően. A közfoglalkoztatottak megyénkénti számának márciusi és áprilisi 

alakulásával kapcsolatban azt feltételeztük, hogy a februári szinten marad, a közfoglalkoztatás téli 

kiterjesztéséről szóló döntés alapján1. Referenciaként megbecsültünk egy alapmodellt is, amely nem veszi 

figyelembe a közfoglalkoztatás alakulását. (Lásd a 2. ábrát. illetve 1. táblázatot) Tapasztalaink szerint a GT 

adatok felhasználása jobb belső- és külső illeszkedést eredményez. A közfoglalkoztatottak számának 

figyelembevétele szintén javítja a becslés illeszkedését. Azonban erről még kevés tapasztalatunk van, mivel a 

idősorok rövidsége miatt mindössze 16 hónapra tudtuk elkészíteni. 

  

                                            

1 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-

allamtitkarsag/hirek/ketszazezer-fo-teli-kozfoglalkoztatasarol-dontott-a-kormany 
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A regisztrált álláskeresők számának becslése 

A GT adatokat és közfoglalkoztatási adatokat felhasználó modell áprilisra vonatkozó becslése 442067 fő. Az 

alapmodell jelentősen kisebb, 370330 fős becslést adott. Az előző havi (márciusi) értékekhez képest 15093 fős 

növekedésre, a 2013-es azonos időszaki értékhez képest 109923 fős csökkenésre számítunk. (2. ábra, 2. 

táblázat) 

2. ábra: A regisztrált álláskeresők száma, a GT modell és az alapmodell becslése (Fő) 

 
 

 

1. táblázat: A regisztrált álláskeresők számának tényleges alakulása, a modellek becslései. 2013-4 – 2014-4 

Hónapok Tényleges érték GT modell 
GT modell, a 

közfoglalkoztatással 

 2013m4 551990 556520 551990 

 2013m5 515074 513850 515074 

 2013m6 497001 490723 497001 

 2013m7 497183 499110 497183 

 2013m8 491875 500775 492643 

 2013m9 484089 492190 487539 

2013m10 488594 492189 489521 

2013m11 446310 484396 451194 

2013m12 414273 421806 420248 

 2014m1 437153 438505 450443 

 2014m2 443558 447199 444707 

 2014m3 431474 424535 437962 

 2014m4  370330 442067 

Hó-hó változás2  -61144 10593 

Év-év változás3  -181660 -109923 

 

 

 

                                            

2 Becsült érték és az előző havi tényleges érték különbsége 

3 Becsült érték és az előző év azonos hónapjában megfigyelt tényleges érték különbsége 
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