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DR. ZELLER GYULA

INTÉZETIGAZGATÓ EGYETEMI TANÁR, DÉKÁN 

ELŐSZÓ

Ez a tanulmánykötet dr. Hoóz István professzor hatvanadik születésnapja alkal
mából készült és közvetlen munkatársai dolgozatait tartalmazza. Ez a szép szokás olyan 
tudóst és oktatót tisztel meg, akinek élete és munkássága hosszú idő óta egybeforrt 
a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával, illetve a Kar 
jogelőd intézményével, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelye
zett Nappali Tagozatával, amelynek alapító tagjaként és tagozatvezetőjeként Hoóz 
professzornak elévülhetetlen érdemei vannak a pécsi közgazdászképzés megteremtésé
ben. Ő azzal büszkélkedhet, hogy első formálója volt az oktatásnak, első ösztönzője a ku
tatásnak Pécsett; a jelen eredményei bizonyítják, hogy az általa elvetett mag terebé
lyes fává növekedett. Később a karrá vált intézmény útját rektorhelyettesként egyenget
te, mindvégig irányítva a Módszertani Tanszék sokrétű munkáját. Ösztönzésére sok fia
tal oktató látott neki az oktatás mellett a nem könnyű tudományos tevékenységnek, s 
így ma már a módszertani tudományok pécsi műhelyéről is szabad és illik beszélnünk.

Az oktató és tudományos munka szervezése, koordinációja, a sokféle hivatalos és 
társadalmi megbízás mellett nem könnyű intenzív tudományos tevékenységet folytat
ni. Hoóz professzor soha sem mondott le mégsem arról, hogy maga is művelje a tu
dományt. Publicisztikai tevékenysége szerteágazó és bőséges: közel száz publikáció jel
zi a mennyiséget, mások jó véleménye munkásságáról pedig a minőséget. Egy nem 
könnyű tudományban, a demográfiában elért tudományos sikerei olyan szerzőt mutat
nak be nekünk, aki a demográfiát, annak határait kitágította beleágyazva megállapí
tásait a társadalmi-gazdasági folyamatokba és mindig a leginkább aktuális és proble
matikus aspektusból vizsgálva a dolgokat. A demográfia és a jog, a demográfia és 
a gazdaság viszonya foglalkoztatta és foglalkoztatja még ma is, akár a cigány né
pességgel, akár pedig a fiatalok halandósági viszonyaival kapcsolatos gondolatait ír
ja le.

E kötettel köszöntjük Hoóz professzort hatvanadik születésnapja alkalmából, kí
vánva számára még hosszú éveken át eredményes oktató és kutató munkát, jó egész
séget.
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Dr. Hoóz István szakirodalmi munkássága

1. Az amerikai munkanélküliségi statisztika.
(társszerzővel)
Statisztikai Szemle 1950. jún-júl. 379-386.p.

2. A felvételi vizsgák eredményei.
Felsőoktatási Szemle, 1958.okt. 615-619.p.

3. A tanulmányi eredmények alakulása az utóbbi években.
Felsőoktatási Szemle, 1959.6. 81-86. old.

4. Lemorzsolódás a tanulmányi idő alatt.
Felsőoktatási Szemle, 1959. nov. 688-691. old.

5. Útmutató a Statisztika c. tárgy tanulásához a levelező
hallgatók számára.
(Sokszorosítás, 19.p.)

6. Számviteli, ellenőrzési és statisztikai ismeretek.
Tankönyvkiadó 1960.
(Ebben a Statisztika c. fejezet 87-182 oldal.)

7. A Statisztika c. jogi kari jegyzet vitája.
Felsőoktatási Szemle 1961. l-2.sz. 100-103

8. Igazságügyi Statisztika
Egyetemi jegyzet 1961. 3-74. lap

9. Dr .Köves Pál - Pamiczky Gábor: Általános statisztika.
Felsőoktatási Szemle, 1961. 12.sz. 759-760. old.

10. Egy évfolyamdolgozat Íratása során szerzett tapasztalatok
a levelező tagozaton.
Felsőoktatási Szemle, 1963. 12.sz. 734-736. old.

11. A hivatalos bűnügyi statisztika adatai felhasználásának
néhány problémája.
Jogtudományi Közlöny, 196-1. jan. 34-44. lap.

12. A cigányok születési jellegzetességei a sellyei járásban.
Demográfia, 1964. 2.sz. 230-244. lap.
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13.

14.

15.

16. 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Szabady Egon (szerk.): Bevezetés a demográfiába.
Jogtudományi Közlöny, 1964. dec. 676-679.1.

A mezőgazdasági felsőoktatás fejlődése a felszabadulástól 
az 1957-58-as tanévig.

Agrártörténeti Szemle, 1965.1. 163-176. old.

Nemzetközi Kultúrális adattár.
Felsőoktatási Szemle, 1965. szept. 582-592. old.

Nemzetközi Kultúrális adattár.
Pedagógiai Szemle, 1965. 10.sz. 949-960. old.

A házasság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos
kérdések jogi szabályozásának hatása a házasság
kötések és a válások számára 
Jogtudományi Közlöny, 1965. nov. 561-570 old.

Dr.Vigh József: A fiatalkorú bűnözés és a társadalom.
Statisztikai Szemle 1965. dec. 1265-1268. old.

A népesedéspolitika néhány elméleti kérdése.
Studia Iuridica Auctoritate Universitatis 
Pécs Publicate, 1966. 27. p.

Igazságügyi statisztika.
Egyetemi jegyzet, 1966. 156.1.

A népesedéspolitikai intézkedések és a gazdasági helyzet
hatása a születési arányszámokra Magyarországon 
a két vüágháború közötti időszakban.
Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs 
Publicate, 1967. 41.1.

A válások demográfiai hatásai.
Jubileumi Tanulmányok ILkötet. 1967. 175-191. old.

A polgári statisztika egyetemi oktatásának kezdetei.
In: A magyar hivatalos statisztika történetéből. 
340-344. old. Budapest, 1968.

A nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében 
(KSH Népességtud. Intézet Közleményei 18.) 
1968/l.sz. 126.old.
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25. A bűnözésre vonatkozó adatok elemzésének néhány problémája.
Belügyi Szemle, 1968. 3.sz. 55-60. old.

26. Az oktatás gazdaságossága, (könyvismertetés)
Felsőoktatási Szemle, 1968. ápr. 252-253. old.

27. Pályaválasztás és felvételi vizsga.
Felsőoktatási Szemle, 1968. jún. 349-355. old.

28. Baranya megye demográfiai problémái a Mérnöki
Továbbképző Intézet előadássorozatában.
Pécsi Műszaki Szemle, 1968. jún.-júl. ü l. old.

29. Z zagadnien polityki ludnosciowej.
Studia Demograficzne, 1968. 13. 23-39. old.

30. Kulcsár Kálmán-Hoóz István: A büntetéskiszabásról.
Jogtudományi Közlöny, 1968. okt. 489-500 old.

31. Kolta János: Baranya megye és Pécs város népesedése.
Jelenkor, 1969. 2.sz. 186-187. old.

32. Kovacsics József: Mérés és információ a községi igazgatásban.
Állam- és Igazgatás, 1969. ápr. 4.sz. 380-383. old.

33. Népesedéspolitika és népességfejlődés Magyarországon
a két világháború között 
Akadémiai Kiadó, 1970. 220 p.

34. A házasságok stabilitásának hatása a házas nők termékenységére.
Demográfia, 1970. 1-2.95-109.p.

35. The Impact of Population Policy Measures and the Economic
Situation on Birth-Rates in the Inter-war Period in Hungary. 
Acta Juridica Scientiarum Hungaricae.Tomus 12 
(3-4,407-436,1970)

36. Megkezdődött Pécsett is a közgazdászképzés.
Felsőoktatási Szemle, 1971. okt. 628-632. old.

37. A kiskorúak házasságáról. (Egy Tolna megyei vizsgálat eredményei)
Demográfia, 1972. Lsz. 74-89. old.
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38. Baranya megyei nemzetiségek demográfiai jellegzetességei.
Pécs, 1973. 124.p. Soksz.
(MKKE KNT Módszertani Tanszék kiadványai)

39. A Tolna megyében élő népcsoportok száma és területi megoszlása.
Pécs, 1973. 39. p. Sokszor.

40. A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében.
Baranyai Művelődés, 1973.dec. 105-114.old.

41. Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében ü.
KSH Népességtud. Kutató Intézet Kiadványa,
1973/2.sz. 115. old.

42. Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozat. 25 éves a marxista közgazdász
képzés c. könyvben Budapest, 1973. 256-261. old.

43. A cigány és a nem cigány népesség társadalmi és kulturális
helyzetében lévő fontosabb különbségekről.
Állam- és Igazgatás, 1975. l.sz. 74-85. old.

44. A bűnözés nemenkénti alakulása Magyarországon 1831 -tői.
Statisztikai Szemle, 1975. jan. 59-69. old.

45. Dr.Szabady Egon doktori téziseinek vitája.
Statisztikai Szemle, 1975. ápr. 431-433. old.

46. A népesség nemzetiség szerinti számbavételének problémái.
Demográfia, 1975. 1. sz. 23-37. pp.

47. Szabady Egon doktori vitája.
Szociológia, 1975.1. 134-136.pp.

48. Kovacsics József: Statisztika.
Jogtudományi Közlöny, 1975. jún. 427-428. pp.

49. The Sex of Offcndcrs in the Trend of Criminality
in Hungary After 1831.
Acta Juridica Academia Scicntiarum Hungaricac,
Tomus 18. 1-2. pp. 163-179. 1976.

50. Bevezetés a demográfiába. (Egyetemi jegyzet)
Tankönyvkiadó, 1977. 160.p. (új kiadás 1978.)
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51. A baranyai nemzetiségekről c. könyv szerkesztése és
több fejezet írása. 1977. 7-93. pp.

52. A szocialista népesedéspolitika kialakulásának előzményeiről.
Statisztikai Szemle, 1978. 2.sz. 191-199.pp.

53. A XVI. Statisztikatörténeti Vándorülés Veszprémben
Statisztikai Szemle, 1978. nov. 1141-1146. pp.

54. A korai házasságok jellegzetességeiről.
Jogtudományi Közlöny, 1979. jan. 40-46. old.

55. A társadalmi-gazdasági folyamatok hatása a halálozások
alakulására. Egészség és társadalom c. kötetben 
Budapest, 1979. 67-73. old.

56. A statisztikai oktatás helye, szerepe a jogászképzésben
(in.: A magyar statisztikai felsőoktatás kétszáz 
éve Budapest, 1977.)
KSH Budapest, 1979. 118-126. old.

57. A család alapításának és megszűnésének különböző formái.
Társadalom, család, gyermek.
Demográfiai és szociológiai füzetek.

58. Kovacsics József: A közigazgatás statisztikája és organometriája.
Állam- és Igazgatás, 29. 1979. 7. 671-672. old.

59. A nemzetiség szerinti megoszlás számbavételének nehézségeiről.
Valóság, 1981. 5.sz. 97-104. old.

60. A terhesség zavarainak demográfiai követelményei.
Népegészségügy, 1981. ápr. 81-87. old.

61. Demografska kretanja i karakteristike stanovnisva
Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti. 
Könyvismertetés, Demográfia 1981. 2-3. 339-340. old.

62. A népességtudomány tárgya és rendszere.
Studia Oeconomica Auctoritate Universitatis 
Pécs Publicate 1981. 38.1.
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63. Társadalompolitika, gazdaságpolitika, szociálpolitika, valamint
a népesedéspolitika kapcsolatai a szocialista országokban. 
KSH Népességtud. Kutató Intézet kutatási jelentései, 
l ls z . 1983. 4.94.1.

64. 1980.évi népszámlálás. A nemzetiségi települések adatai
KSH. 1983. (Szolgálati használatra)
620- 29/1983 = szöveges részét -

65. Társadalompolitika és népesedés.
In.: Baranyai propagandisták és agitátorok tájékoztatója. 
A SZU. társadalmi-gazdasági fejlődésének 60.éve 17-26.1. 
Kiadja az MSZMP Baranya megyei Bizottsága, 1983.

66. A nemzetiségi tudat lépcsőfokai.
Élet és Tudomány, 1983. (X.14.) 41.sz. 1286-1288. old.

67. Családi pótlék és népesedéspolitika.
Közgazdasági Szemle, 1983. dec. 1409-1420. old.

68. Baranya megyében élő német és délszláv lakosság
nemzetiségi tudatának alakulásáról.
Demográfia, 1983. 2-3. sz. 315-329. old.

69. A népesedéspolitika eszközei, különös tekintettel a gazdasági
jellegű eszközök alkalmazásának gyakorlatára és az 
ezekkel összefüggő nézetekre a szocialista országokban. 
KSH Népcsségtudományi Kutató Intézetének 
kutatási jelentései 14. Budapest, 1983/7. 93. old.

70. Népesedésrobbanás - egyke.
Demográfia, 1983. 4. 603-604. old.

71. Bevezetés a statisztikába (Dr.Körinek Lászlóval közösen)
c. jegyzetből, Budapest, 1985.102-166. old.

72. Hoóz-Kepecs-Klinger: A Baranya megyében élő nemzetiségek
demográfiai helyzete 1980-ban.
Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1985. 19-181. old.

73. Fiatalok halandósági viszonyainak alakulása nemzetközi
összehasonlításban.
Ifjúsági Szemle. 1985/4. 41-49. old.
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74. Kislégi Nagy Dénes a közgazdaságtan és a statisztika
professzora. In.: Dr. Ádám Antal (szerk.)
A 100 éves Kislégi Nagy Dénes tudományos, 
oktatói és költői életművéről.
Studia Iuridica... 104.sz. Pécs, 1985. 36-40. old.

75. A népesség demográfiai magatartását befolyásoló tényezők
és azok kapcsolatrendszere.
Társadalomkutatás, 1985. 3.sz. 24-40. old.

76. A demográfiai struktúra hatása a munkaerőstruktűrára
In.: A vállalati magatartást motiváló gazdasági 
és társadalmi tényezők.
JPTE Közgazdaságtudományi Kar Kiadványa 
az 1985. május 9-10. tartott konferenciáról.
I.köt. 39-45. old.

77. Baranya megyei népesség fejlődésének főbb jellegzetességei az
utóbbi 40 évben.
(In.: Változó Baranya.) Pécs, 1986. 339-348. old.

78. A nemzetiségi lakosság kétnyelvűségének alakulása Baranyában.
Modem nyelvoktatás. 1986.1. 91-101. old.

79. Family Allovance and Recent Socialist Population Policy Trends.
In: Studia honorem Roberti Horváth Septuagenarii.
Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. 
Szeged, 1986. 9-101. old.

80. A fiatalkorúak halandósági viszonyainak alakulása nemzetközi
összehasonlításban.
In.: A fiatalok egészégi állapota és biológiai fejlődése. 
MSZMP Társ.tud.Intézet Budapest 1986. 15-45. old.

81. A cigány népesség számának alakulása.
Statisztikai Szemle, 1987. 2-3. sz. 220-233. old.

82. Korreferátum: Egyedi Gy.: Tér és társadalom,
Janus, 1987. H. 1. 38-40. old.

83. A családi pótlék néhány problémája.
Statisztikai Szemle, 1987. júl. 643-655. old.

84. A népesedéspolitika néhány elméleti kérdése.
Demográfia, 1987.1. sz. 11-27. old.
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85. Demográfia. Tankönyvkiadó, 1988. 319. old.

86. Népesedéspolitikai döntéseket alakító tényezők
Magyarországon. In: KSH Népességtudományi Kutató 
Intézet jelentései. Demográfiai tájékoztató füzetek 4. 
Budapest 1988.2.45-87. old.
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H A J D Ú  O T T Ó

A LORENZ-GÖRBE PARAMÉTERBECSLÉSI ELJÁRÁSA

1. Bevezetés

A Lorenz-görbe a gyakorisági eloszlások egyik leggyakrabban használatos elemzési 
eszköze. A görbe kapcsolatot teremt a kumulált relatív gyakoriságok és a kumulált re
latív értékösszegek között. A Lorenz-görbe egyenlete levezethető az adott eloszlás sű- 
níségfüggvényéből. A gyakorlatban azonban a sűrűségfüggvény nem ismert, ezért az elem
ző rákényszerül arra, hogy valamilyen jól ismert elméleti függvénnyel közelítse az em
pirikus eloszlást. Az ilyen illesztéseknek hátránya, hogy az illeszkedés jóságának nem 
kielégítő volta miatt az eredmények gyakran alig használhatók a további vizsgálatokban. 
Egy alternatív megközelítése a problémának egy olyan Lorenz-görbe egyenlet keresé
se, melynek illeszkedése révén az elemzésekhez használhatóbb eredményeket nyerünk.

Jelen dolgozat célja egy transzformált koordináta-rendszeren alapuló, a Lorenz-gör
be becslésére szolgáló eljárás ismertetése.

2. A Lorenz-görbe transzformált koordináta-rendszere

Jelölje x a mennyiségi ismérvet, F(x) annak eloszlásfüggvényét és p. a várható érté
ket. Ekkor x első momentum eloszlásfüggvénye

1 f*
Fi(x) -  — x g(x) dx (2.1)

P- 0

alakban írható, ahol g(x) a sűrűségfüggvény.
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A Lorenz-görbe nem más, mint Fi(x) ábrázolása F(x) függyényében, egy egységnyi 
oldalú négyzetben (lásd Lábra). Az F -  Fi egyenes a koncentráció teljes hiányát jel
ző egyenes.

l .á b ra
Lorenz-görbe

Legyen a P(F ,Fi) pont a Lorenz-görbe egy tetszőleges pontja. Ekkor:

1 1
TT -  ------ (F + Fi) és T) -  ------(F -  Fi) (2.2)

V 2  V 2

Természetesen teljesülnek az Fi :S F, ^  > 0 és r\ < tt relációk.
A Lorenz-görbe egyenlete -ir-vel és 7i-val kifejezve

ti -  /(ír) ahol 0 ^  tt < V  2 (2.3)

Ha g(x) folytonos, F(x) és Fi(x) deriváltjai léteznek:
dF/dx -  g(x) és dFi(x)/dx = x g(x)/p. Ezeket az értékeket (2.2)-be helyettesítve:

dT| JJL -  X
------ =  --------- (2.4)
dir p. + x

d \  2%/2jx2
— - = ------------------------< 0
dir g(x)( p. + x)3

(2.5)
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így t) a maximális értéket az x -  p. pontban veszi fel.
Definiáljuk a Lorenz-görbét az

ti = a7r“ (V 2 -  tt)^ , a > 0 ,  a > 0 é s p > 0  (2.6)

formulával.

Az a > 0 megszorítás szerint ti > 0, vagyis a Lorenz-görbe az átló alatt húzó
dik. A további a  > 0 és p > 0 megkötések azt fejezik ki, hogy ti = 0, ha tt = 0 
vagy tt = yJ2. A Lorenz-görbe szimmetrikus a keresztező átlóra, ha a  = p.

A (2.6) szerinti kifejezés Tr-szerinti deriváltjai:

/ ’(tt) -  aaTra _ 1 (\/2 -T r)P -paTr“ (V 2-T r)P _ 1

2a p
es

/ ”( tt) -v
a (l - a) P(1 - P)
-----t— +

TT (V 2- ti) Tt(y/2- tr)

(2.7)

(2.8)

A fenti deriváltak segítségével lehetőségünk nyílik az adott Lorenz-görbéhez tartozó 
sűrűségfüggvény meghatározására is:

1
g(x) = ----

V 2

1

V 2

dir
+

dx

1 +

dT]

dx
(2.9)

dr|

dir

ŐT7

dx

V2|x d-ir

( jjl+x) dx

Mivel / ’(tt) = (|x — x)/(p + x), ezért adott x-hez mindig meghatározható tt érté
ke, (2.7) megoldása útján. Ezután / ’(ttM  tovább deriválva x szerint a

/ ”(tt)
d-ir

dx

— 2p,

(p.+ x)2
(2.10)

e8yenletet nyerjük, s az előzőekben meghatározott TT-t (2.10)-be helyettesítve kapjuk 
meg d-ir/dx értékét, s ezt végül (2.9)-be írva jutunk el g(x)-hez.
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3. Koncentrációs mértékek

Az egyik legismertebb koncentrációs mérték a Gini-féle koncentrációs arány, mely 
nem más, mint a Lorenz-görbe és az átló által bezárt terület kétszerese:

CR 2
r V 2

f(”ir) d-ir
. 0

(3.1)

A 12.61 alatt specifikált Lorenz-görbére vonatkozóan CR konkrét formája az aláb
bi alakra vezethető le:

CR 2
V 2
a-ira (\/2"ir)P dir -  2a[\/2]^ + a  + P B(l + a, 1 + P)

. 0
(3.2)

ahol B a teljes Béta-függvényt jelenti.
Egy másik gyakran használatos mutató a relatív átlagos abszolút eltérés:

1 1 N
T = -----------2 -|xí -  ji| (3.3)

2\l N í- i

ahol xí az i-edik ismérvérték.
A szakirodalomból ismert, hogy

T -  \ /2  max(-ri) (3.4)

Az -q maximális értékének a meghatározása az f’ (ti) = 0 egyenlet megoldása útján 
történik, mely egyenlőség a -ír = y/2 aJ(a + p) gyök mellett teljesül. Az így kapott ír' 
értéket (2.6)-ba helyettesítve kapjuk meg végül a relatív átlagos abszolút eltérésnek a 
Lorenz-görbe paramétereivel kifejezett képletét: 1

1 o a“ “ PP
T -  (V2)1 + a  + P -------------— ------------  (3.5)

(a+p)a + P
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4. A Lorenz-görbe becslése

A Lorenz-görbe becslése a (2.6) szerinti függvény paramétereinek a becslését igény
li. Tételezzük fel, hogy az N elemű mintánk T+l számú osztályközbe került besorolás
ra. Legyen nt az xt-i-xt osztályköz gyakorisága, f t  pedig a relatív gyakorisága.
Ha x t a t-edik osztályköz átlaga, alckor F(xt) és Fi(xt) konzisztens becslései:

‘ 1 *
Pt -  2  f y  és qt = — X x*-y f y  (4.1)

7 = 1  Q 7 = 1

ahol t = 1,2,...,T és 

T+l

Q -  2  x 7 /7
7 = 1

Ht (2.2)-t fölhasználva irt és -qt konzisztens becslései rendre

pt + qt Pt - qt
rt -  --------- és yt -  --------- (4.2)

V 2 V 2

Hkkor a Lorenz-görbe (2.6) szerinti egyenlete az alábbi formában írható:

In yt -  a ’ + a  In rt + p In (y/2  -  rt) + wit (4.3)

ahol a’ -  In a és w n a véletlen változó.
Mátrix alakban

Y i=  X i 8 + wi (4.4)

A fentiekben tehát a Lorenz-görbe becslését többváltozós regressziós becslésre 
0-KN) vezettük vissza. A becslésünk tovább finomítható, ha az / ’ (ír) = (p. -  xt) / 

+ xt) deriváltra is regressziós illesztést végzünk.

15



Mivel
( V 2  — TTt) Ct — TTtP\l ~ Xt

--------- -  ,,t :-----------------------  (4.5)
p. + xt irt ( \/2  -  irt)

ezért (4.5)-ot átalakítva, s a becsült értékeket behelyettesítve nyerjük 

Q -  xt rt (V 2 -  rt)
--------- ------------------  = ( \ /2  -  rt) a  -  rtp + W2t (4.6)
Q + xt yi

Mátrix formában:

Y 2 -  X 2 8 + W2

A (4.4) és (4.6) egyenleteket összevonva, végül Y -  X 8 + w ahol:

Y 1 x r wi '
. X - és w -

y 2 . X2. W2 .

5. Egy empirikus vizsgálat

Magyarország népességének települések szerinti megoszlásáról az 1. tábla adatai 
tájékoztatnak. Célunk a továbbiakban a tábla adatai alapján a népesség települések 
szerinti koncentrációjának a jellemzése a Lorenz-görbe paraméterbecslése és a kon
centrációs mutatók segítségével.

Az 1.táblában található transzformált adatokhoz illesztett regressziós egyenlet:

In y -  0,012319 + 1,2734 In r + 1,1631 ln(V2 - r) 

innen

y -  l,0124r1>2734(V 2 - r)1,1631

Végül a fenti becsült parameterértékeket (3.2)-be és (3.5)-be helyettesítve 

CR -  0,7801 és T -  0,6169

A népesség települések szerinti koncentrációja tehát Magyarországon igen jelentősnek 
mondható.
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A NÉPESSÉG TELEPÜLÉSENKÉNTI MEGOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON

1986. január 1. 1. Tábla

Népesség nagy- Városok, Városok, Transzformált
ságcsoportok községek Népesség községek- Népesség koordináták

Efő megoszlása % kumulált megoszl.% r y
(P) (q)

0,000- 0,499 30,05 2,5 30,05 2,5 0,23016 0,19481
10,000- 19,999 2,48 10,1 97,83 48,7 1,03612 0,34740
20,000- 49,999 1,47 12,6 99,30 61,3 1,13561 0,26870
50,000- 79,999 0,33 6,0 99,63 67,3 1,18037 0,22861
80,000- 119,999 0,17 4,7 99,80 72,0 1,21481 0,19657

120,000- 219,999 0,17 8,5 99,97 80,5 1,27611 0,13767
Budapest 0,03 19,5 100,00 100,0 1,41421 0,00000

Megjegyzés: = 3,4794 E fő



H E R M Á N  S Á N D O R

A HAVI BONTÁSOS DEMOGRÁFIAI IDŐSOROK MODELLEZÉSÉNEK
NÉHÁNY KÉRDÉSE

Gazdasági és társadalmi életünkben a felhalmozódó feszültségek, ellentmondások 
hatására erőforrásaink, tartalékaink maximális kihasználásának útjára kényszerülünk. 
Ezen körülmények között különösen fontossá válik [2] következő megállapítása: A tár
sadalmi-gazdasági fejlődés tervezésének mai szakaszában egyre jobban el kell ismerni 
azt a tényt, hogy a demográfiai paraméterek a tervezési folyamat döntő tényezői közé 
tartoznak. (253.old.).

Mindez azt is jelenti, hogy a demográfiai folyamatok árnyaltabb, részletesebb elem- 
2ése iránti igény is megnő. Áz éves bontású idősorok helyett alkalmazott havi bontásos 
■dősorelemzés és modellezés jól szolgálhatja a megnövekedett információigény kiszol
gálását. Ilyen módon az alapvető tendenciák felismerése, kivetítése mellett az esetleges 
szezonális hullámzások, illetve ezek változásai is felderíthetők. Lehetővé válik a szezona- 
htáshoz való alkalmazkodás, illetve az esetleges befolyásolás eszközrendszerének ki
munkálása, a beavatkozás lehetőségeinek és korlátainak körvonalazása.

^  rendelkezésre álló demográfiai adatbázisról

A Központi Statisztikai Hivatal demográfiai adatszolgáltatása sokoldalúnak, nem- 
*etközi összehasonlításban is sokrétűnek mondható. Számos havi bontásos idősor is ren
delkezésére áll az e témát kutatónak és e terület döntéshozóinak. Ez a bőséges adat
bázis a demográfiai kutatások eredményeit áttekintve úgy tűnik részben kihasználat- 
*au. E tanulmány keretei között részletes irodalmi kitekintésre nincs mód, csupán ar- 
ra*vállalkozhatok, hogy néhány felhasználási javaslatot tegyek.
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A következő rövid áttekintés a publikált idősorokat veszi számba. Az egyik adatfor
rás a KSH által kibocsátott Statisztikai Havi Közlemények. E kiadvány a különböző fe
jezetekben a következő demográfiai idősormennyiségeket közli:

n. Népesség-Népmozgalom 11

XIII. Idegenforgalom
2. Magyarországra érkező külföldiek,

külföldre utazó magyarok 9
3. A nemzetközi idegenforgalom 26
4. Külföldi és belföldi vendégforgalom 20
Összesen 54

xn. Egészségügy
1 . Táppénzen lévő dolgozók 8
2. A bejelentett fontosabb heveny

fertőző megbetegedések száma 9
Összesen 17

XV. Balesetek
1 . Halálos üzemi balesetek száma 16
2. Üzemi balesetek száma az állami

szektor egyes ágazataiban 24
3. A személysérüléses közúti balesetek 10
4. A közúti balesetek száma az elő-

idéző okok szerint 7
Összesen 57

E kiadvány összesen 139 idősort közöl. Egy másik nagyon fontos információs bázis 
a KSH Demográfiai évkönyve. A következő havi bontásos idősorok találhatók e kiad
ványban.

I. Népesedés főbb adatai
1.8 A természetes népmozgalom főbb

adatai havonta 20
1.9 A belföldi vándorlások főbb

adatai havonta 16
Összesen 36
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IV. Születések
4.76 Élveszületések területi meg

oszlása havonta 48

VI. Halálozások
6.10 A meghaltak korcsoportok sze

rint havonta 44
6.19 A halálozások alakulása havonta 2
6.21 A halálozások területi megosz

lása havonta 48
Összesen 94

Vü. Halálokok
7.7 A halálozások halálokok szerint havonta 47
7.17 A halálos balesetek oka a halál

hónapja szerint 52
Összesen 126

VIII. Csecsemőhalálozások
8.6 A csecsemőhalálozások korcsoport szerint 33
8.19 A csecsemőhalálozások területi megoszlása 50
Összesen 83

X. Belföldi vándorlások
10.17 A belföldi vándorlások alakulása havonta 8
10.22 A belföldi vándorlások a vándorlás

hónapja és célja szerint 23
Összesen 31

A kiadvány mindösszesen 418 havi bontásos idősort közöl. A két ismertetett kiad
vány adta elemzési lehetőségek száma tehát 557 idősor. Ha ebből levonjuk a közös köz
lésből és bontásból származó duplikátumot (8), valamint a százalékos formában törté
nő kettős közlések számát (104), akkor is jelentős a rendelkezésre álló adatbázis. Csak 
a*ok az idősorok kerültek számbavételre, amelyekből legalább 10 éves adatközléssel ren
delkezünk. Az utóbbi években a közölt adatbázis bővült.

A felsorolt elemzési lehetőség a széleskörűen publikált adatbázisra korlátozódik. Egye
di-eseti kutatások által végzett primer adatfelvételek, reprezentatív minták, speciális 
yizsgálati szempontok által szolgáltatott, származtatott adatok növelik a havi bontásos 
Modellezés lehetőségeinek számát.
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A demográfiai idősorok havi bontásos elemzésének jelentőségéről

A már említett általános szempontok mellett a demográfiai részterületem is meg
vizsgálandó e kérdéskör jelentősége. [2] így ír a házasságkötések idényhullámzásairól: 
„A szezonális hullámzást régen a vallási előírások és a mezőgazdasági munkaperi
ódusok alakították elsősorban. Ezért februárban és október-novemberben kötötték a 
legtöbb házasságot. Most is van szezonalitás, de ez más jellegű, és már nem az 
előbbi tényezők alakítják, hanem elsősorban az a törekvés, hogy a nyári szabadságot 
összeköthessék a házasság megkötésével.” (169.0.)

Az előbbinél nagyobb jelentőséggel bír a születések szezonális hullámzása. Erről így vé
lekedik [2]. „Sok év adatait elemezve a havi fluktuációban bizonyos szabályszerű
ség tapasztalható. Ennek tanulmányozása a fogamzások időszakának megismerése 
szempontjából is jelentős. Magyarországon már hosszabb idő óta a legtöbb él vé
szit let és a tél végi, tavaszi hónapokban történik. Úgy tűnik, nemzetközileg is ál
talánosítható jelenség, hogy a maximum a tavaszi hónapokra, a természet meg
újulásának időszakára esik." (169.0.)

A demográfiai jelenségek bizonyos esetekben a havi bontásnál is részletesebb bon
tású adatbázist kívánnak. Gyakran szükséges a héten belüli ingadozások feltérképezé
sére a napi bontásos elemzés. „Több országban figyelemmel kisérik a születések 
számának alakulását a hét napjai szerint is. A z 1970-es évek végén megállapí
tották pl. Angliában és Franciaországban, hogy szombaton, vasárnap és hétfőn lé
nyegesen kevesebb nő szül, mint a hét többi napján.” (169.0.) Ld. [2], Ezzel 
kapcsolatosan felállítható az a hipotézis, hogy mindez összefüggésben van azzal, hogy 
a hét végén a szülészeteken is általában csak ügyeleti rendszer van, kevesebb az or
vos. Ne feledjük a szülés megindulása egyre több esetben veszít spontaneitásából, kü
lönböző beavatkozással befolyásolható. Ez a hipotézis már átvezet a következő témakör 
tárgyalására a halandóság szezonális jellegének tárgyalásához. Itt még markánsabban 
megfigyelhető az ügyeleti szolgálattal összefüggő, a halálozási statisztikákban kimutatha
tó hullámzás, amely az orvosok nyári szabadságának idején is megfigyelhető.1

A halandóság szezonális jellegéről [2] így ír: „Tél végén és koratavasszal halnak meg 
a legtöbben (a halálozások 9-11 %-a márciusban következik be), míg pl. szeptemberben 
7%  körül van csak a meghaltak aránya. A  halálesetek hullámzó száma arra hívja fe l  
a figyelmet, hogy az emberi szervezet a természet törvényeinek alá van vetve, illetve, 
hogy egyes betegségek... szoros kapcsolatot mutatnak az időjárással. A  megbetegedés 
valószínűsége tehát éghajlati viszonyoktól, táplálkozási szokásoktól, az emberi el-

1 A hipotézis megfogalmazója dr. Gróf Ágnes (Megyei Kórház Pécs), aki e témakörben 
kutatásokat is folytat.
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lenállóképesség változásától stb. is függ. De szerepe lehet ebben a születések szezonali- 
tásának is. A  születési maximumok a tavaszi hónapokban alakultak ki, és a csecse
mőhalandóság zöme az első hétre, hónapra ju t.” (224.o.)

Éppen ezért fontos a halálozások haláloki bontásban történő részletes elemzése. Eb
ben a témakörben történtek a bemutatást szolgáló vizsgálódások is.

Az elemzés módszertani bázisa

A szezonelemzés módszertanában a klasszikus dekompozíciós modellekből két egy
mástól jól elhatárolható kutatási irány fejlődött ki. Az egyik az alapvetően analitikus esz
köztárral operáló, sztochasztikus megalapozottságú modellcsoport2, a másik pedig a fő
ként leíró jellegű, a sztochasztikus megalapozottságról lemondó, problémára adaptált 
empirikus eszköztár. E két irány egymástól elszakadva fejlődött. Kapcsolódási pont is 
található a két irány között. E kapcsolódási pont a változó szezonalitást havi bontású 
idősorokon vizsgáló többlépcsős mozgóátlagolás módszerek (Census, BLS ld. [1]; [6]; 
[7]), és az analitikus becslési eljárások együttes alkalmazásából adódik.

Ha a szezonális-hullámzást reprezentáló ingadozás intenzitása ( amplitúdója az azo
nos időszakokhoz tartozó pontokban) megváltozik, vagy csúcspontjai, illetve mélypont
jai (helyi maximumok és minimumok) egymáshoz viszonyítva eltolódnak, eddigi mo
delljeink alkalmazása megkérdőjelezhető. Természetesen ezen változásoknak számsze- 
rűsíthetőknek, szignifikánsnak kell lenniük. Az állandó, illetve változó szezonalitást felté
telező modellek közötti választás esetén meg kell határozni az amplitúdó változásának, 
illetve az amplitúdó és a csúcspontok együttes megváltozásának szignifikáns küszöbér
tékeit.

A szezonalitás megváltozásának kimutatása adott idősoron elsősorban attól függ, in
formációként kezelhető-c a számszerűsített változás. Az egész gazdaságra, a társadalom 
egészére, de főképpen az integrációkra és a világgazdaságra vonatkozó idősorok esetén 
a szezonalitás kisebb mértékű, de kimutatható változása is fontos lehet. A demográfiai 
idősorok általában e csoportba tartoznak.

Más esetekben, kisebb aggrcgáltság mellett a véletlen nagyobb súlya következtében 
nagyobb mértékű változások is elhanyagolhatók és a szezonalitás egy paraméterrel, át
lagos értékkel is jellemezhető. Ebből következik, hogy nem lehet olyan általános küszö
bértéket adni (pl. szezonindex esetében egy periódus alatt történő e változás százalé
kos értékben), amely kiindulópont lehetne az állandó és változó szezonalitás elkülö-

Ld. e gyűjteményes kötet Rédey Katalin Sztochasztikus idósori modellek demográfiai 
alkalmazási lehetőségei c. tanulmányát.

2,
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nítésében. Ezért is ajánlható, hogy ahol megvannak a változó szezonalitás vizsgálatá
nak feltételei, ott a változást feltételezhető modell legyen a kiindulás, hiszen az esetle
ges állandó szezonalitás speciális esetként így is kimutatható.

Tehát ahol:
- logikailag feltételezhető a szezonalitás megváltozása,
- nincsenek módszertani akadályai,
- az alapirányzattól tisztított idősor grafikus elemzése a szezonalitás 

megváltozása hipotézisnek nem mond ellent, ott célszerű
alkalmazni a változó szezonalitást számszerűsítő módszert.

A változó szezonalitást számszerűsítő módszerrel szemben támasztott követelmények 
a következőkben fogalmazhatók meg:

a) a módszer feleljen meg a hatásosság kritériumának;
b) lehetőleg kevés számú, jól értelmezhető paraméterrel jellemezze az idősort;
c) közvetlenül legyen alkalmas extra- és interpolációra, és ezzel segítse 

elő a vizsgált folyamat előrejelzését;
d) az egyes hatótényezők szerepének kimutatása, változó hatásuk 

előrejelzése külön-külön is lehetséges legyen;
e) olyan logikai sorrendet kell alkalmazni a vizsgálatnál, amely egyszerűbb 

vizsgálati módszertől a bonyolultabb felé haladva az idősor összetettségének 
és a vizsgálati célnak megfelelően szolgáltat információt;

f) a módszer paraméterei és a módszer alapján becsült változó-értékek 
sztochasztikusan megalapozottak legyenek, hibahatáruk adott valószínűségi 
szinten számszerűsíthető legyen.

Elöljáróban megjegyezzük, hogy minden követelménynek maradéktalanul egyetlen 
módszer sem tud megfelelni.

A modellezésre a Census II változó szezonalitást számszerűsítő modellt használtam. 
Az alapmodellt az USA népszámlálásokat végző statisztikai intézetében a Bureau of 
Census-ban munkálták ki. Az alkalmazott szoftver3 lehetőséget nyújt a modellezés ha
tásosságának kontrollálására is.

A módszer alkalmazásának előfeltétele, hogy az idősor minimálisan 6 év hosszúságú 
havi bontásos legyen. A módszer elkülöníti az idősor főbb hatótényezőit, a trendhatást, a 
szezonális tényezőket, valamint a véletlen hatást, és megalapozott előrejelzést ad egy év
re. Felismeri a szezonalitás változásának tendenciáit is, és ezt az előrebecslésnél figye
lembe veszi.

Hermán Sándor-Kiss Tibor: A Census II hatásosságvizsgálatokkal kiegészített szoftvere.
JPTE Közgazdaságtudományi Kar

3
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A modellezés eredményeinek ismertetése két demográfiai idősoron

Az első elemzett idősor a Halálozások száma adatsora. Az adatok a Statisztikai Havi 
Közlemények kiadványból származnak. A már idézett Rédey tanulmány is elemzi fen
ti idősort, így az olvasó teljesebb képet kap a havi bontásos vizsgálódások lehetősé 
geiről.

Az 1. tábla az alapadatokat közli. A 2. tábla a változó szezonindexek számér
tékeit mutatja be. A Becs. jelzésű sor a következő, az 1988-ra vonatkozó prognosztizált 
változó szezonindexek értékeit tartalmazza. Az Szr. jelzésű sor oszloponként számított 
szórásértékeket mutat be. Kifejezi adott hónap szezonindexeinek átlagos változását a 
vizsgált időszakban. A K.Sz. sor ugyanilyen tartalmú, csak korrigált szórásértékeket 
tartalmaz.

A 3. tábla a szezonálisan kiigazított adatokat tartalmazza, vagyis azt az állapotot 
jeleníti meg, hogy szezonhatás nélkül hogyan alakult volna a vizsgált idősor. A követ
kező évre közli egy többlépcsős, összetett trendbecslés eredményét. Az El’j l .  sor e
lőrejelzést ad a következő 12 hónapra. Ez az előrejelzés a korábban becsűit változó sze
zonindexeken és a becsült trendértékeken alapszik. Külön magyarázatot kívánnak a hij 
értékek. E paraméterek adott hónap megbízható modellezését ellenőrzik. Ha e muta
tókra igaz a

0,9 < híj < 1,1

feltétel, akkor a modellezés hatásosnak tekinthető. Ebből a szempontból minden hónap 
értéke megfelelő.

A 4. tábla egy többlépcsős (pl. egy lépcső a Spencer féle 15 pontos súlyozott moz
góátlagolás) eljárással számított trendadatsort közöl.

Az 5. tábla hatásosságvizsgálati eredményeket tartalmaz. Az alapadatok és a vég
ső kiigazított adatok átlagának hatásos modellezés esetén közel kell esniük egymáshoz. 
A szórások hasonló viszonya a szezonális ingadozás jelentőségére az idősor ingadozásán 
belül utal. A hij értékek értelmezése megegyezik a havi értékeknél elmondottakkal, 
csak most évekre vonatkoznak. A végleges szórások csökkenése a szezonális hullám
zás tompulására, növekedésük ennek erősödésére utal. Az 1. ábra szemléletesen mu
tatja a becsült trend (t) és az előrebecslés (e) értékeit. (Ahol nincs t, ott e és t értéke 
egybeesik.)
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Az előrejelzés hatásossága kontrollálható, ha a későbbi bekövetkezés tényadataival 
összemérjük a megfelelő értékeket. Egy módszer hasznosságáról természetesen nagy
számú modellezés alapján nyerhetünk csak megbízható képet. A már idézett Rédey 
tanulmány közli a vizsgált idősorra vonatkozó 1988-as tényadatokat, igy az értékelés el
végezhető.

Az első modellillusztráció kapcsán az előrejelzésig a teljes output ismertetésre került. 
A második számpélda esetében csak részeredményeket közlök.

A vizsgált idősor a közúti balesetek idősora, ld. 6. tábla. Az adatok forrása a KSH 
Statisztikai Havi Közleményei. A 7. tábla tartalmazza a változó szezonindexeket. Kon
centráljunk most a szezonalitás megváltozását kifejező szórásparaméterek vizsgálatára. 
A vizsgált időszakban 1982-tól az értékek így alakultak rendre: 21,9 %\ 22,3 %; 25,1 %', 
24,0 %; 23,4 %. A szezonalitás tehát az első három évben erősödött, majd szinten ma
radt.

Ha a szezonalitás nagyon erős, az arra utal, hogy a közlekedési infrastruktúra szűk 
keresztmetszetet jelent. Minél kisebb a szezonalitás, annál kevésbé befolyásolok a kül
ső körülmények, annál inkább a közlekedő egyéni hibája a baleset. Egy nemzetközi ösz- 
szehasonlító elemzés érdekes tanulságokat szolgáltathatna az e területen munkálkodó 
döntéshozóknak, kutatóknak.

E két számpélda természetesen csak felvillantani tudta a demográfiában található 
sokféle egyedi sajátosságokkal bíró modellezési lehetőséget.
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1. Tábla 
C E N S U S  II 

Halálozások 
Alapadatok

I n III IV V VI VII VIII IX X XI xn
1980 12727 11670 14346 12836 12946 11699 11538 10798 10243 11445 11871 13430
1981 13255 11924 13082 12340 12534 11549 11354 10930 10988 11359 12196 13020
1982 13224 11884 13138 13008 13475 11702 11193 10771 10271 11332 11814 12300
1983 12325 12375 17213 13026 12439 11416 11605 10546 10202 11612 12152 13732
1984 12714 12050 13307 12722 12516 11932 12277 11315 10910 11769 12081 12370
1985 14380 12956 13998 12943 12463 11463 12009 11084 10567 11553 11657 12370
1986 12379 12951 15746 12469 12095 11585 11134 10853 10743 11827 11780 12180
1987 13523 11687 12971 11854 12246 11651 11933 11122 10273 11486 11521 12334

2. tábla 
C E N S U S  II 
Halálozások

Végleges szezonális kiigazítási tényezők

I n m IV V VI VII VIII IX X XI xn

1980 1,057 0,961 1,170 1,039 1,042 0,952 0,947 0,894 0,854 0,957 0,994 1,126
1981 1,107 0,994 1,088 1,025 1,029 0,958 0,942 0,907 0,911 0,942 1,012 1,081
1982 1,109 0,996 1,099 1,086 1,028 0,982 0,944 0,914 0,874 0,961 0,990 1,011
1983 0,977 0,963 1,331 1,011 1,007 0,918 0,948 0,870 0,846 0,966 1,012 1,146
1984 1,066 1,007 1,108 1,056 1,012 0,983 1,008 0,926 0,890 0,957 0,980 1,002
1985 1,163 1,048 1,134 1,050 1,008 0,934 0,980 0,907 0,866 0,946 0,953 1,007
1986 1,001 1,042 1,266 1,005 1,001 0,945 0,913 0,894 0,888 0,982 0,983 1,076
1987 1,151 0,998 1,104 0,999 1,005 0,955 0,974 0,914 0,856 0,975 0,993 1,072
Becs. 1,225 0,976 1,023 0,996 1,006 0,960 1,005 0,924 0,841 0,972 0,999 1,070
SZr. 0,062 0,029 0,083 0,027 0,013 0,020 0,027 0,016 0,020 0,012 0,017 0,051
K.Sz. 0,066 0,031 0,089 0,029 0,014 0,022 0,029 0,017 0,022 0 ,0130 ,018 0,054
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3 .tábla
CE N S U S  II Halálozások

Végső, kiigazított adatok, trend, előrejelzés, h (l,j)-k  átlaga

I n m IV V VI v n v m IX X XI XII

1980 12030 12137 12257 12345 12414 12279 12171 12069 11993 11952 11934 11926
1981 11971 11990 12016 12038 12180 12048 12044 12045 12054 12057 12050 12040
1982 11914 11925 11952 11969 13102 11913 11855 11779 11744 11789 11922 12157
1983 12611 12846 12932 12877 12344 12429 12232 12115 12050 12019 12001 11979
1984 11925 11955 12000 12044 12368 12132 12172 12213 12256 12293 12322 12339
1985 12361 12354 12341 12321 12362 12271 12248 12220 12201 12202 12226 12278
1986 12379 12429 12432 12401 12076 12254 12185 12138 12092 12041 11981 11897
1987 11748 11709 11747 11861 12185 12195 12244 12167 11990 11770 11593 11504
Trnd 11956 11949 11942 11934 11927 11919 11912 11905 11897 11890 11882 11875
Bjl. 14657 11663 12216 11891 12007 11446 11971 11000 10005 11564 11871 12707
h-ij .0,999 1,000 1,000 0,994 1,014 0,994 1,000 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999

4 .tábla
C E N S U S  II 
Halálozások

Mozgóátlagolásos alapirányzatértékek

I n m IV V VI v n v m IX X XI XII

1980 12164 12201 12249 12289 12296 12261 12190 12103 12023 11967 11940 11940
1981 11961 11992 12027 12056 12071 12077 12073 12065 12056 12032 12001 11982
1982 11990 12038 12116 12179 12181 12114 11987 11859 11802 11859 12027 12268
1983 12513 12690 12760 12717 12590 12424 12268 12147 12064 12008 11973 11956
1984 11959 11989 12037 12094 12146 12186 12214 12235 12259 12286 12314 12337
1985 12351 12354 12349 12334 12311 12281 12250 12224 12213 12226 12261 12309
1986 12353 12375 12365 12327 12275 12221 12174 12132 12083 12017 11937 11856
1987 11799 11793 11846 11947 12060 12141 12153 12086 11963 11823 11711 11649
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5. tábla 
C E N S U S  II 

Halálozások
Az átlag és a szórás összefoglaló elemzése

Á 1 1
Alap

a g
Végső

S z ó r á s  
Alap Végső

K. S z ó r á s 
Alap Végső

H(i,j) Végleges Sz.ind. 
Átlag Szórás K.Szórás

1980 12129 12126 1108,0 160,90 1157,0 168,10 1,000 0,087 0,091
1981 12044 12044 785,7 48,15 820,6 50,29 1,000 0,066 0,069
1982 12009 12002 991,9 347,40 1036,0 362,80 0,998 0,069 0,072
1983 12386 12369 1729,0 348,70 1806,0 364,20 1,001 0,123 0,129
1984 12163 12168 620,6 149,30 648,2 155,90 0,999 0,057 0,060
1985 12286 12282 1092,0 60,44 1141,0 63,13 0,999 0,084 0,088
1986 12198 12192 1271,0 177,30 1327,0 185,20 1,000 0,097 0,101
1987 11883 11893 804,3 244,50 840,1 255,40 0,999 0,076 0,079

l.ábra
C E N S U S  II 

Halálozások 
1988

14657,50 e

e : E. jelz t : Trend

e

t e t
e

e

e
t t
e

t
e

tcc

10005,49 e

i ii m  ív  v  v i  vii v in  ex x  x i  xii
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6. tábla 
C E N S U S  II 

Közúti balesetek 
Alapadatok

I n m IV V VI VII VIII IX X XI xn

1982 901,0 594,0 1128,0 1359,0 1709,0 1846,0 1786,0 1787,0 1819,0 1969,0 1510,0 1453,0
1983 1007,0 917,0 1181,0 1527,0 1865,0 1815,0 1930,0 2004,0 1868,0 1816,0 1538,0 1503,0
1984 1097,0 908,0 1158,0 1539,0 1650,0 2036,0 1908,0 2183,0 1932,0 1976,0 1502,0 1409,0
1985 998,0 858,0 1245,0 1405,0 1866,0 1866,0 1952,0 2171,0 1921,0 1940,0 1697,0 1644,0
1986 1006,0 916,0 1136,0 1405,0 1832,0 1826,0 1887,0 2256,0 1998,0 1758,0 1512,0 1800,0
1987 660,0 953,0 1105,0 1431,0 1781,0 1953,0 2105,0 2298,0 2039,0 2042,0 1800,0 1675,0

7 .tábla 
C E N S U S  II 

Közúti balesetek
Végleges szezonális kiigazítási tényezők

I n III IV V VI VII v m IX X XI xn

1982 0,629 0,639 0,753 0,904 1,133 1,218 1,171 1,166 1,184 1279 0,979 0,938
1983 0,641 0,585 0,750 0,967 1,179 1,148 1222 1269 1,182 1,146 0,966 0,940
1984 0,644 0,563 0,718 0,955 1,025 1267 1,189 1,364 1210 1239 0,941 0,879
1985 0,629 0,527 0,761 0,858 1.L41 1,143 1,197 1,331 1,177 1,188 1,038 1,005
1986 0,604 0,554 0,688 0,853 1 ,i 17 1,115 1,154 1,387 1241 1,112 0,980 1,190
1987 0,593 0,630 0,709 0,888 1,074 1,156 1232 1,335 1,179 1,180 1,044 0,976
Becs 0,587 0,668 0,719 0,905 1,053 1,176 1271 1,308 1,148 1214 1,076 0,869
Szr 0,018 0,040 0,026 0,043 0,049 0,051 0,026 0,073 0,023 0,055 0,037 0,098
K.Sz. 0,020 0,044 0,029 0,048 0,054 0,056 0,029 0,080 0,025 0,060 0,040 0,107
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K Ö R I N E K  L Á S Z L Ó

A CSALÁD SZEREPE A GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK 
SZOCIALIZÁCIÓJÁBAN

A demográfia és a kriminológia számos ponton érintkezik egymással, ami termé
szetes, hisz mindkettő kutatási „tárgya" végső soron az ember, a maga természeti-tár
sadalmi determináltságában. Amikor a két terület rokonvonásait keressük gyakran a 
szociológián, mint közös határtudományon keresztül jutunk el a másik diszciplínához.

Az alábbiakban a mikroközösségek mindenekelőtt a család, mint demográfiai-társa
dalmi alapegység helyét és szerepét kíséreljük meg körüljárni az egyén bűnözésének ki
alakulása szempontjából.

Az ember születésekor készen kap egy környezetet; akaratlanul is részese lesz egy 
norma-, érték- és szimbólumrendszernek, amit aztán élete során részben, vagy egész
ben interiorizál, magáévá tesz, vagy elutasít. Mivel a normarendszerek nem egy em
ber, hanem valamely csoport normái, ezek közvetítői, hordozói is általában csoportok, 
melyek alapegysége a család. Az aktuális normarendszer szabályainak elsajátítási fo
lyamatát szokás szocializációnaknevemi, melynek során az egyént érő különféle hatá
sok együttes eredőjeként kialakul az egyénre jellemző normaegyüttes, ami aztán a társa
dalmilag szabályozott normarendszerhez (jogszabályok) képest lesz jogkövető vagy de
viáns. Mivel a családon belül és a család szűrőjén érik az egyént az első - és sok tekintet
ben meghatározó - impulzusok talán nem túlzás „második születésről” beszélni, leg
alábbis társadalmi értelemben olyan második születésről, amely során az első - biológiai 
értelemben vett születés után már a szociális értelemben vett személyiség jön létre. A 
családnak számos funkciója van, egyebek között biológiai-szaporodási, gazdasági-ko- 
°perációs, nevelési-szocializációs. Ez utóbbit úgy teljesíti, hogy a fiatal generációban 
Nemcsak fiziológiai, hanem társadalmi értelemben is reprodukálódnak a korábbi ge
nerációk. E folyamat közvetlen normaátadással történik. Az egyént érő családi behatá
sok persze csak a legelső életévekben kizárólagosak, helyüket később - komplemens mó
don - más össztársadalmi impulzusok veszik át. A különféle vonatkozási mezők változó 
hatásának sémája (Kaiser1 nyomán) a következő:

Kaiser.G.: Kriminologie Heidelberg, 1988. 449.0.
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a hozzávetőleges életkor években
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A sematikus rajzon látható az életkor - mint másik demográfiai változó - függvé
nyében a szocializációs folyamat időbeli lefutása. Az egyes életkorokban fennálló dina
mikus egyensúly mutatja, hogy a társadalmilag „kívánatos” legitim normáknak a pri
mer közvetítői - a család és az iskola - szerepe folyamatosán csökken és ezzel arány
ban nő - vagy veszi át az előbbiek helyét és szerepét -, a másodlagos (baráti, iskolai, mun
katársi) csoport, valamint a különféle médiák (film, tv, videó) szocializációs hatása.

Az egyik alapvető különbség a két - ellentétes tendenciájú - „hatáscsokor” között 
az, hogy míg az elsőt (család, iskola) az egyén „intézményesítve", készen hagyja, a má
sik csoportot bizonyos individuális szabadsággal maga választja. Arról van szó, hogy a 
10 és 15 életév között a család normaközvetítő-szocializációs szerepkörét döntően a „pe- 
ergroup" a korosztályi csoport veszi át. Tudomásul kell vennünk, hogy gyerekeinket 
bizonyos életkortól kezdve a barátaik, osztálytársaik éppúgy (vagy méginkább) formál
ják, mint mi, részben azzal, hogy gyerekünk átvesz társaitól csoportnormákat, részben 
Pedig, hogy társai becsülését elnyerje maga is adekvát módon alakítja önmagát.

Vonzó feladat lenne rövid kirándulást tenni a csoportok kriminálszociológiai hatás
mechanizmusába, de erre most a jelen dolgozat keretében nem vállalkozhatunk, he
lyette kanyarodjunk vissza a család szocializációs szerepének vizsgálatához.

Amikor ezt tesszük mindenekelőtt - ismét a kor szerepe - a család hatásának két el
térő korszakára kell rámutatni. Különbséget kell tenni a koragyerekkori (0-6 éves ko
rig), valamint a 6-14 éves korig terjedő szocializációs fázisok között. Az előzőt a szakiro
dalom2 primer-, a másodikat szekunder szocializációs fázisnak szokta nevezni.

Sok más fontos különbségen kívül a két korszakot a család hatásának intenzitása 
különbözteti meg. Mivel a társadalmi befolyások (pl. hasonló korú társakkal való kap
csolat) már voltaképpen bölcsődés kortól fogva a gyerekek nagy többségénél szomorú 
adottság, az egész szocializációs folyamatra a család szerepének fokozatos mennyisé- 
8i visszaszorulása és annak az állandó minőségi változása jellemző.

A család szerepe az egyén szempontjából normahordozó és egyúttal normaközve
títő. Lényegében az össztársadalmi szociális kontroll része, amely arra hivatott, hogy po- 
?itív és negatív szankcióival (jutalmazás és büntetés) integrálja az egyént, s megtanít
sa a kívánatos társadalmi normákra. Ez persze egy „ideáltípus" családnál valósul csak 
nieg ilyen formában. Minden bűnözővé vált gyermek- és fiatalkorú vagy nem tudott azo
nosulni valamüyen ok miatt a család közvetítette legitim normákkal, vagy ezek a nor
mák nem voltak az össztársadalmi normák szempontjából legitimek.

Pl. Lazarusjl.: Subjektive Familienstruktur und Jugendkriminalitat. Rheinstetten, 1976. 19,o.
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Mivel az első eset fordul elő leggyakrabban, voltaképpen ezt tekinthetjük a kriminá
lis karrier kiindulási állomásának. (Szerencsére jóval ritkábban - csak bizonyos szub
kultúráknál - fordul elő, hogy a család kifejezetten bűnöző életforma normáit adja át, és 
negligálja az össztársadalmüag kívánatos életszabályokat.)

Tehát a jellegzetes alapeset az, amikor a család nem-, vagy nem elégséges módon 
közvetíti a legitim normákat. Az első változat döntően akkor valósul meg, amikor csa
ládról nem is beszélhetünk, mert a gyerek állami gondozásban nő fel és a család he
lyett a „peer group" szerepe a meghatározó.

Vizsgálatok egész sora bizonyítja a csecsemőkori pszichikai károsodásokat, amit az 
anya-gyermek kapcsolat kiesése miatt szenved el az egyén.

A csecsemőotthonok „tömeggondozási" gyakorlata - legyen az higiéniai, fiziológiai 
értelemben a legtökéletesebb is - képtelen ugyanazt a stimulációt adni, amit a harmo
nikus anya-gyermek kapcsolat nyújt. Gareis/Wies4 úgy találja, hogy „egy családban 
felnőtt 14 hónapos csecsemő fejlettebb, mint egy 22 hónapos állami gondozott.” 
Nem szabad persze mindent a nevelőotthonok káros hatásának betudni. Lehr5 vizsgá
lata szerint az állami gondozottak között négyszer olyan gyakori a koraszülött, jóval 
több közöttük a túl fiatal vagy a túl öreg anya gyermeke, sok a prenatalis korban ká
rosodott, jóval kevesebb köztük a „kívánt” gyermek, anyjuk általában az „alacsonyabb 
társadalmi rétegekből” kerül ki, akinek a terhessége koránt sem volt ideális lefolyá
sú, éppen ezért nem lehet csodálkozni, ha az állami gondozottak gyengébb fizikai, pszi
chikai kondícióval kezdik meg életüket.

Az anya léte és szerepe tehát - mindenekelőtt pszichikai értelemben - a kora-gye
rekkori fázisban meghatározó. Ha ezek után a család késő-gyermekkori - fiatalkori szo
cializációs szerepét vizsgáljuk mindenekelőtt meg kell különböztetni hatásmechanizmu
suk szerint a struktúráiisan és funkcionálisan tökéletlen családot.

Az első csoportba sorolhatók azok a családok, amelyekből a szülők, vagy valamelyik 
szülő hiányzik, mig a másikba azok, ahol a szülő-gyermek kapcsolat az ideálisnak tekint
hető normaátadási szerepet valamüyen zavar következtében nem tudja betölteni.

^ DührssenA- Heimkinder und Pflegekinder in ihrer Entwicklung. Göttingen, 1958.
4 Gareis3-WiesnetJL: Frühkindheit und Jugendkriminalitat. München, 1974. 29.o.
3 Lehr.U.: Die Rolle dér Mutter in dér Sozialisation des Kindes. Darmstadt, 1978. 23.o.
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Épp az előbb vázolt domináns és nélkülözhetetlen anyai szerep felismerése miatt a 
jogrendszerek a válások után - többnyire helyesen - az anyát vélelmezik jobb nevelő
nek, és egyre több gyerek nő fel olyan struktúrálisan hibás, csonka családban, ahol az 
apa hiányzik. ( Ennek oka lehet persze a váláson túl valamelyik szülő halála, a szülők 
különélése vagy a házasságon kívül születés is, ezen okokról később szólunk. ) Túl 
messzire vezetne az apa - főleg pszichológiai értelemben vett - szerepének tisztázása, 
mindenesetre az bizonyos, hogy a hiányzó apát ritkán tudja megfelelően helyettesíteni 
az anya, mert ez a folyamat gyakran helytelen szerep „bevésődési” lehetőségek for
rása, de az apa hiányában fellépő vákum szinte automatikusan teremti meg a „peer 
group" -ok nagyobb befolyását is. Mindenesetre bizonyos, hogy az „apanélküli társa
dalom” felé haladás az egyik forrása a növekvő bűnözésnek, mert a „struktúrálisan hi
ányos családokban több törvénysértőt regisztrálnak, mint a struktúrálisan megfele
lő családokban" 6

A struktúra szempontjából szokás nézni a testvérek szerepét is. Korábban vizsgál
ták a születési sorrend, a nemi kombináció, valamint a bűnözés kapcsolatát. Ma már 
úgy tűnik, hogy azt a korábbi nézetet, miszerint „az egyke, az elsőszülött, vagya leg
kisebb gyerek kriminálisán jobban veszélyeztetve van a tapasztalati vizsgálatok nem 
tudtákalátámasztani”?

Ellentmondóak ugyanakkor a vizsgálati eredmények abban a tekintetben, hogy a 
családnagysággal (gyerekszámmal) kimutatható-e szignifikánsan magasabb bűnözési ősz- 
szefüggés. Egy Egyesült Államok-beli vizsgálat7 8 szerint „az a puszta tény, hogy va
laki nagycsaládból származik még nem jelent nagyobb kriminális leterheltséget” 
(Valószínűleg arról lehet inkább szó, hogy a magas gyermekszám mögött teljesen el
térő felfogású családtípusok húzódhatnak meg, mert sok gyereket „vállalhat" a tuda
tos jövőre irányultságú szülő, és sokat vállalhat a gyerekek sorsával szembeni teljesen 
közömbös is.)

Ugyanakkor egyértelmű a szakirodalom álláspontja a családok stabü személyi ösz- 
szetételének megítélésében, mert a fiatal számára rendkívül fontos, hogy a szocializá
ciójában a „vonatkozási személy" lehetőleg állandó és azonos legyen (Villmow/ Kai
ser id. mű 26.o.). Elképzelhetően nemcsak a szülők/nevelőszülők változása lehet káros a za
vartalan szocializációban, hanem például a nevelőotthonok gyakori cserélődése is, ami 
szintén akadálya a tartós kapcsolatok és kötődések kialakulásának. Villmow és Kaiser 
a szocializációs folyamat komplex hatását vizsgálva eljut egészen oda (id. mű 35.o.), ahol 
a munkahelyi beilleszkedés zavarait is a korábbi szocializációs folyamat sikeres, vagy 
sikertelen lefolyására vezeti vissza.

7 Kaiser,G.: Jugendrecht und Jugendkriminalitát. Weinheim, Basel, 1973. 277.0.
Villmow3.-Kaiser,G.: Empirisch gesicherte Erkenntnisse über Ursachen dér Kriminalitat. Berlin, 1974. 

g25.o. (Vagy: Mannheim, H.: Vergleichende Kriminologie. Stuttgart, (én.) 2Jtöt. 7 3 4 -7 3 5 .0 .)
Hirschi.T.: Causes of delinquency. Berkley, 1969.
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A gyermek- vagy fiatalkorú élhet struktúrálisan látszólag kifogástalan családban ne
velőszülőknél, de bizonyos zavarok forrása lehet maga az örökbefogadás is. Az örökbe
fogadás kriminológiai hatását viszgálva az alapvetően szociológiai szempontokat köve
tő dolgozatunkban egy érdekes kutatás kedvéért a pszichológia területére is kitérőt te
szünk.

Schneider9 ismerteti azt a dán felmérést, amiben - a hajdani ikerkutatások mintá
ján - az öröklött és szerzett tulajdonságok különválasztását kísérelték meg.

Örökbefogadott gyerekeket vizsgáltak, ahol a természetes szülők az öröklött-, az örök
befogadó szülők pedig a tanult tulajdonságokat a környezeti hatásokat testesítették meg. 
A kutatási hipotézis a következő volt; ha létezik bűnözés szempontjából genetikus meg
határozottság, akkor kapcsolatnak kell fennállnia a természetes szülő bűnözése és a gyer
mek bűnözése között, mégha ez utóbbi nevelőszülőknél nőtt is fel. 143 olyan örökbefoga
dott bűnözőt találtak, akinek a természetes apja is bűnöző volt, és ezt a csoportot szembe
állították 143 olyan örökbefogadottal, aki viszont nem bűnözőkből tevődött össze.

A következő eredményt kapták:

- ha sem a természetes, sem az örökbefogadó apa nem volt bűnöző, 
a fiúk 10,5 % lett bűnöző;

- ha csak az örökbefogadó apa volt bűnöző a fiúk 11,5 %-a lett azzá;
- ha csak a természetes apa volt bűnöző ez az arány a fiúknál már 

21,5 %-ra ugrott;
- és ha mind a természetes, mind az örökbefogadó apa bűnöző volt a 

bűnöző fiúk aránya 36,2 % lett.

Ezek az eredmények ugyan a genetikus prediszponálást igazolják, Schneider azon
ban két megjegyzést fűz az elhamarkodott ítéletalkotáshoz.

1. A dán örökbefogadási gyakorlat szerint a hatóságok igyekeznek
a gyerek számára az eredeti családjával azonos társadalmi rétegből 
adoptiv szülőt választani.

2. Az eljárást bonyolító irodák tájékoztatják az örökbefogadó szülőket
a gyermek eredeti családi körülményeiről, így az esetleges bűnözői 
környezetekről is. Ennél fogva nem zárható ki a self fullfilling prophecy, 
az „önmagát megvalósító jóslat" mechanizmusa.

9 Schneider JU .: Kriminologie. Berlin 1987.372-373.0.
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Noha ez a gyakorlat kétségkívül zavarja a kísérlet lefolyásának, és a belőle levonha
tó következtetések egzaktságát, az adatok tendenciájából mégis azt a következtetést 
mindenképpen le lehet vonni, hogy az örökbefogadó szülő hatása a gyermek fejlődésére 
általában kisebb, mint a természetes szülőé, és a jelen dolgozat szempontjából ez a 
konklúzió a fontos.

Nézzük most röviden a struktúrálisan tökéletlen családok egyes típusait!

Valamely szülő halála természetesen nehezen feldolgozható trauma a gyermek
vagy fiatalkorú számára a „tübingeni tettesi összehasonlító vizsgálatban” , azon
ban úgy találták, hogy a fél-, vagy egészen árvák és a nem-árvák bűnözési hajlandósá
gában nem mutatható ki szignifikáns különbség.

A házasságon kívül születés és a magasabb bűnözési aktivitás között azonban már 
áll fenn kapcsolat, amely kapcsolat különösen a visszaesőknél ugrik meg erősen. (Pl. 
Stumpfl11 által vizsgált visszaesők között 19,5 %-ban volt a házasságon kívül születettek 
aránya, mig ez az arány a társadalomban 5-7 %.) Nehéz ugyanakkor itt pontosan szét
választani a házasságon kívül születés „stigmatizáló” és a csonka családban felnö
vés hiányosan szocializáló hatását.

Valami hasonló mondható el a válás hatásáról is. Az utóbbi idők kriminológiai szak
irodalma már létező kapcsolatról beszél. (Göppingen még nem érzi bizonyítottnak id. 
mű 264.o.). A hatás azonban itt is összemosódva jelentkezik, mindenekelőtt a pszicho- 
szociális okok együttes jelentkezése miatt. Gyakran fordul elő, hogy a szülők között már 
a válás előtt annyira megromlott a kapcsolat, hogy ez a rossz légkör önmagában is oka 
lehet a fiatal kriminális kisiklásának, és a válás voltaképpen egy régóta fennálló feszült 
együttélést zár le. Kürzinger12 szerint nem a válás a bűnözévé-válás oka, hanem a vá
lás kísérőjelenségei. (Lásd ehhez még Kulcsár Kálmán13 értékelését!).

Úgy tűnik a harmonikus szülői együttélés nemcsak a gyerek biztonságérzetét növeli, 
hanem a közös együttlétek szerepe a direkt normaátadás (nevelés) és az indirekt rá
hatás (a példamutatás + imprinting) szempontjából is fontos, (és nem feledkezve meg 
arról, hogy amíg a fiatal a családi körben van, addig a család szociális kontrollja alatt 
áll).

] ̂ idézi: Goppinger,H.: Kriminologie, München, 1 9 8 0 . 2 6 2 .0 . 
jjS tum pflf.: Erbanlage und Verbrechen. Berlin, 1 9 3 5 . 280.O  
j jKürzinger J.: Kriminologie, Stuttgart, 1 9 8 2 . 195 .o .

Kulcsár Kálmán: Demográfiai tényezők a bűnözésben. Demográfia, 1 9 5 9 . (3 0 7 -3 0 9 .O .)
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Ez utóbbi megjegyzés átvezet bennünket a funkcionálisan hibás családok kriminá
lis problémakörébe. Míg a strukturálisan ép családot könnyű definiálni azzal, hogy ott 
minden szerep be van töltve, a funkcionálisát ezzel szemben nehéz. Talán abból lehet 
mégis kiindulni, hogy strukturálisan ép család nem mindig és főleg nem kellő mértékben 
biztosíték a következő generáció bűnözéstől való vissza tartásához, mert sokszor a két szü
lő közül egyik sem alkalmas arra, hogy a társadalmi szempontból kívánatos normákat 
közvetítse.

A szakirodalom eléggé pontatlan fogalmakkal azonosítja ezt a helyzetet: ,JeszüU 
légkörről” , „hiányzó szolidaritásról” , „negatív családi kapcsolatokról” beszél, 
amelyeknek kb. az a közös lényegük, hogy a gyermek- és fiatalkorú olyan klímában nő 
fel, ami a későbbi társadalmi beilleszkedését erősen veszélyezteti.

A fentebb már érintett szülők közötti diszharmonikus kapcsolat minden bizonnyal a 
gyermekben feszültség-, majd ez a későbbiekben esetleg bűnözés generáló hatásssal jár 
együtt. Azt hiszem itt a szülői nevelés kétféle típusát kell mindenekelőtt megkülönböz
tetni. Vannak azok a típusú szülők és nevelési módszerek , amik teljesen alkalmatlanok 
a megfelelő normaátadásra és vannak az ún. inkonzisztens14 nevelési módszerek, ame
lyek nem a gyerek karakterének, korának megfelelő utakon próbálják meg céljaikat el
érni.

Jelentős gond, hogy a gyerek növekvő életkorával párhuzamosan nő az önállósági igé
nye, haza már csak enni és aludni jár, és a szülő elképzeléseivel nem mindig egyező ér
tékorientációk felé vonzódik. Ennek oka lehet a család által képviselt érték- és nor
marendszer nem kellően vonzó (taszítás), de lehet egy alternatív értékorientáció volta 
is. Az ideális családi értékátadás mindig dinamikus egyensúlyban kellene hogy legyen 
a külvilág behatásaival, valamint a gyermek-, vagy fiatalkorú befogadási képességével. 
Ez mindenekelőtt a szülő oldaláról tételez nagyfokú toleranciát.

A családi nevelési stílusok alaptípusai Schwind15szerint a következők:

[ 4Lásd ehhez Bennett J.: Bűnözés és neurotikus gyermekek - in: Bűnöző Fiatalok. Bp., 1977.228-229.0. 
5 Schwind,HD.: Kriminologie. Heidelberg, 1988. lóo.o.
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2 .ábra
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túlzottan óvó 
nevelési stílus

Ezek persze ismét ideáltípusok, mert - mint azt már az előzőekben említettük - a ne
velési stílusok ritkán egyöntetűek, konzisztensek, részben a szülők eltérő felfogása, ré
szint a fiatal fejlődésének megfelelő nem kellően rugalmas, nevelési stüusváltás elmaradá
sa, s nem utolsósorban a következetlen szülői reakciók miatt, (amikor ugyanazt a ma
gatartást egyszer büntetik máskor nem, vagy a megígért jutalmat/büntetést később be
váltják-e, esetleg nem).

Azt azért hozzá kell fűzni még az előző ábrához, hogy az ellentétesen polarizált lehet- 
ségekből a „demokratikus-együttműködő” az, ami a fiatalt talán leginkább felkészíti 
az önálló életvitelre és egyúttal a legtöbb pozitív életviteli normát tudja közvetíteni. 
(Itt ismét vonzó feladat lenne rövid kitérő erejéig pedagógiai szempontokat is mérle
gelni - hogy ezek mennyiben okai illetőleg feltételei a gyermek- illetőleg fiatalkorú bű- 
^őzővéválásának - ez azonban a jelen dolgozatunknak nem lehet célja.) Helyette tér
iünk át a konkrét hazai körülmények, összefüggések rövid áttekintésére, bár alaposabb 
ekmzésre célvizsgálat hiányában természetesen nem vállalkozhatunk. A kriminológiai 
s^kirodalomban - nemzetközi szinten is - vesztett korábbi népszerűségéből a család kri
minológiai szerepének kutatása. Ennek hiányában - és az általános kriminológiai és 
demográfiai összefüggések szem előtt tartása mellett - korunkra jellemző legfontosabb 
tendenciát azonban fel lehet vázolni.
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A legfontosabb faktor kétségkívül a család társadalmi szerepének átalakulása. Mint 
azt Hoóz István 1966-ban írta: „A családon belüli nehézségek egyike (az ún. ge
nerációs probléma) a dinamikus, a gyorsan változó társadalmakban gyakoribb. A  
homogén társadalomban az idősebbeknek kész meghatározásaik vannak sok olyan 
helyzetre, amivel a fia ta lok szembekerülnek. A  családok nagy részében az elté
rő kultúrális rendszerek léteznek, igy bonyolult helyzetekben eltérőek a generációk 
véleményei, eltérőek a vélemények a jóról és a rosszról, mások a szülők által meg
szabott standardok, mint amit a fia ta lok követni kívánnak. A  szülők egymás kö
zötti, vagy a szülők és a gyermekek közötti ellentét következtében fe ldú lt csalá
dokból kikerült elhanyagolt és felügyelet nélkül hagyott gyermekek jelentik a bű
nözök legnagyobb utánpótlását.” 16

A család tradicionális normaátadó szerepének történelmi átalakulása, csökkenése 
hazánkban is ténynek tekinthető. Azok az ideológiai meghatározottságú derűlátó feltéte
lezések, miszerint: trA szocialista társadalmi rend abban is magasabb rendű a ko
rábbi társadalmi rendszereknél, hogy a családok nagyobb arányának biztosít ked
vezőbb társadalmi feltételeket funkciójuk jobb teljesítéséhez. A z anyagi létfeltételek 
javítása, a kultúrális színvonal emelése olyan jelenségek, amelyek megkönnyítik a 
család funkcióinak, köztük a gyermeknevelés feladatainak teljesítését is. 7 - hi
potetikus kapcsolatok fennállását tételezték. Ezek a kapcsolatok elméletileg ugyan ki
fogástalanok és minden bizonnyal léteznek, de hatásukat gyengíti a társadalmi-gazda
sági fejlődésünk számos más olyan kísérőjelensége, melyek együttes eredője - úgy tűnik - 
a várt folyamatot ellentétes irányúvá alakítja át.

A nők fokozott munkába állása következtében megnövekedett családi jövedelem 
és az ezzel együtt járó anyagi jólét, plusz kultúrális szinvonalemelkedés pedig nem hoz
ta azt az eredményt, amit a 60-as 70-es években a kriminológusok joggal vártak. El
lenkezőleg, a nők szerepének jelentős átalakulása több társadalmi kárral járt, mint gazda
sági haszonnal. A családi nevelés helyébe szánt állami, társadalmi nevelési formák ko
rántsem tűnnek megfelelő helyettesitőeszköznek. Az iskola, társadalmi szervezetek nem
csak hogy nem tudják betölteni a családi hatások kimaradása következtében keletke
ző vákumot, hanem önmaguk is válságba kerültek 0ásd pl. a KISZ belső problémáit), hi
telük, befolyásuk érezhetően csökken. Ez persze önmagában még nem lenne baj, hisz 
a kapitalista társadalomban sincs például olyan ifjúsági szervezet, amely hasonló sze
repet töltene be, továbbá a nők munkábaállitása világméretű jelenség, sőt ennek mérete a 
fejlett ipari államokban esetenként még meghaladja a magyart is. Azt hiszem, hogy 
itt is olyan szociálantropológiai egybeesés van a két világrendszer között, amire a szo
cialista társadalom sem képes csupán az eltérő, más minőségű lehetőségeivel megfelelő vá
laszt adni.

*^Hoóz István: Statisztika ü l. Igazságügyi statisztika. Budapest, 1966. (91.o.)
1 'Földvári I.-Vigh J.: Kriminológia.Bp. 1974. 124.0., illetve u.ok: Kriminológiai alapismeretek.

Bp. 1979.165.0.
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Ettől függetlenül én látok a társadalmi evolúcióban olyan történelmileg pozitív fej
lődési tendenciát, ami korrigálja a család szerepének visszaszorulását. Talán éppen a 
tömegtájékoztató eszközök teremtik meg azt a közeget, amelyben a következő generá
ciók „érték/eltöltése" kívánatos módon valósul meg, de ettől függetlenül biztosra ve
szem, hogy az átalakulóban lévő család a megváltozott feltételek mellett is a társada
lom tartós alapintézménye marad, bár szocializáló szerepe várhatóan tovább csökken.

Komoly gond azonban, hogy egyre több spontán szocializáló hatás szűnik meg, vagy 
erősen veszít erejéből. Az ötven-száz évvel ezelőtti család - Hoóz István szóhasználatával 
élve - a mai fogyasztói típusával szemben még elsősorban termelői közösség volt. A 
„termelői" egymásrautaltság sokkal több közös erőfeszítésre, lemondásra, önkorlátozás
ra szoktatott, és emiatt volt jelentős faktora egyúttal a szocializációnak is.

Erősen emlékeztet ennek hatásmechanizmusa a nagycsaládos közösségek kedvezőbb 
belső kohéziójára. A XX.századi rohamos gyerekszámcsökkenés miatt egyre kevesebb 
gyerek számára adatik meg a testvérek közötti szolidaritás érzése az ezzel automati
kusan együttjáró toleranciával és törődéssel.

A család szocializációjának sikere a jövőben is minden bizonnyal a társadalmi kér
dezet stabilitásától fog függni, attól hogy a család által átadott normák a következő 
Nemzedék számára a gyakorlatban mennyire lesznek használhatók. A századunkban 
bekövetkezett társadalmi-gazdasági fordulatok megingatták a hagyományos értékeket. 
Mint Márkus Mária 18kimutatta: minél alacsonyabb a családra jellemző műveltségi szint, 
annál inkább csak a magatartásokra, a formákra korlátozódik a szocializáció és ez a 
formák devalvációjához vezet, ugyanakkor minél dinamikusabb a társadalom fejlődése, 
aönál kevésbé tudja a család a hagyományos módon teljesíteni a szocializációs funk
cióját.

A kiutat én egy integrált szociálpolitikában látom. A bűnözésmegelőzésnek családi 
s*inten kellene érvényesülni, nem csak a bűnözőkkel, mentálisan sérültekkel, öngyilkos
sági kísérletet elkövetőkkel kellene már végre értelmesen foglalkozni,hanem a környe
zetükkel, a családjukkal is, mindenekelőtt azokkal a gyerekekkel, akik válságos helyzet
be kerültek és az esélyük „halmozott”, hogy bűnözővé válnak.
18

Márkus Mária: A család szocializációs funkciójának és modelljének változásáról.
Szociológia 1974.2.((224-236).
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„Az okos egy garast sem vet el 
haszon nélkül; de ezreket is 
kész áldozni sikeréért” 

(Széchenyi)

PINTÉR JÓZSEF

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR FELSŐOKTATÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL

Az újratermelés folyamatában az ember által betöltött szerep értékelése, elemzése 
különösen aktuálissá válik olyankor amikor megtorpan a gazdasági fejlődés. A kutatók 
számtalan okát megnevezhetik a gazdasági nehézségeknek, amelyek között nem elha
nyagolható az emberi munkaerőbe eszközölt beruházás megtérülésének nem kielégí
tő hatékonysága. A műszaki-gazdasági fejlődést alapvetően meghatározza a humán beru
házás, különösen annak fontos szelete az oktatás és ezen belül a felsőoktatás.1 Az ok
tatás helyzete, gondjai és fejlődésének tendenciái mindenkit érintenek, az itt elért ered
mények, hibák hosszú éveken keresztül hatnak.

Dolgozatomban a felsőoktatás néhány olyan problémáját szeretném megvilágítani, 
amelyek már ma láthatóak, kitapinthatóak és mindenképpen igénylik a sürgős szemlé
letbeli változást. Jóllehet hatékonyságon az erőforrás-ráfordítás és létrehozott hozam vi
szonyát értik széleskörűen, én a kifejezést tágabb értelemben használom: sikerességet, 
eredményességet, hatásosságot is értek alatta. Tulajdonképpen kétféle okot is fel le
het hozni a fogalom fenti kibővítésére: egyrészt a társadalmi hatékonyság fogalma a gaz
dasági hatékonyságtól eltérő, szélesebben értelmezett megközelítést igényel, másrészt a 
mérése is komoly megfontolást, sokféle előfeltétel megfogalmazását kívánja. A számítá
sok - a fentiek miatt - csupán a ráfordítások adatait használják fel, az így nyert infor
mációk közvetetten jellemzik a hatékonyság változását, tendenciáját. Az elemzés azon
ban impliciten tartalmazza a hozamot, az eredményt, amely az elosztható javak töme
ge.

A tanulmány, ökonometriai módszereket is igénybe véve, újszerű módon tesz kísér
etet a felsőoktatás hatékonyságának komplex mérésére. A téma jobb megismeréséhez 
Járul hozzá, ha bevezetésként általános áttekintést adunk.

A népesség iskolázottságának demográfiai aspektusaival foglalkozik Hoóz a [3]-ban
1 .
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Az felsőoktatásra vonatkozóan szegényes a nemzetközi adatbázis, azonban nem té
vedünk sokat, ha az oktatásra fordított költségarányokból vonjuk le azokat a következ
tetéseket amelyek a vizsgálódásunk tárgyát is jellemzik. Az alábbi táblázatban néhány 
- különböző típusú - ország adatait tüntettük fel.2

Nemzetközi összehasonlítás 1 .tábla

ország
Népesség

(Efő)

Hallgatók 
aránya a 

népességhez 
(%)

Az oktatás 
költsége a 

GNP 
%-ában

Az oktatási 
költségek a 
költségvet. 
%-ában

Algéria 17848 0,3 3,8 12,3
Kuba 9706 1,5 7,2 18,4
USA 226505 3,2 6,3 17,7
Japán 117057 1,7 5,7 16,1
Ausztria 7559 1,4 5,7 8,0
Bulgária 8730 U 5,6 9,1
Csehszl. 14345 1,3 4,9 7,5
Finnország 4718 1,7 6,5 12,1
NSZK 60651 1.5 4,6 9,4
Svájc 6366 0,9 5,1 18,7
Románia 21559 0,9 4,0 6,2
Lengyelo. 35061 1,3 3,6 8,7
Magyaro. 10322 0,6 4,0 4,2

Forrás: Statistical Yearbook 1981.

A táblázatból levonható következtetések egyértelműek és -valljuk be - nagyon lehan
golóak. Hazánkban az egyetemi hallgatóknak (a nappali tagozatos hallgatókat veszi 
számba az ENSZ statisztika) a népességhez viszonyított aránya alig haladja meg a fél 
százalékot. Ennél rosszabb mutatószámot csak Algéria esetében tapasztalhatunk, azon
ban meg kell jegyezni, hogy ott a 70-es évek végén kezdett jelentősen növekedni a fel
sőoktatásban részesülők száma, míg nálunk stabünak tekinthető ez a részarány. Albániát 
a rendelkezésre álló adatok hiányos volta miatt hagytam ki a táblából, azonban el kell 
mondani, hogy a hallgatók száma a lakosság létszámához viszonyítva még ott is meg' 
közelíti az 1 %-ot.

^ Az adatok többsége az 1979. évre vonatkozik, néhol azonban ettől el kellett térni. Ilyen esetben is jellemzőek 
az értékek a 70-es évekre.
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Valamivel kiegyenlítettebb a kép, viszonylag kisebb mérvű a „lemaradásunk” ha az 
oktatás költségeit a bruttó nemzeti termékhez (GNP-hez) viszonyítjuk. Itt „meg
előzzük” Algériát és Lengyelországot, de erősen leszakadunk még a középmezőny
től és a többi szocialista országtól.

Nehezen magyarázható az oktatási költségeknek a költségvetéshez mért aránya or
szágunk esetében. Mondhatjuk ugyan, hogy néhány országhoz képest nálunk erőtelje
sebb a költségvetés súlya (1979-ben a GDP-nek mintegy 61 %-át alkották a költség
vetési kifizetések), azonban a listában van más olyan szocialista ország, amely hason
ló struktúrával bír.

Az oktatási költségek költségvetéshez mért aránya a hazai adatokon nyugvó számí
tások szerint kissé kedvezőbb, 5,4 %. A kétféle érték különbsége alapvetően a metodi
kai eltérésekkel (lehet a kiadás vagy bevétel a viszonyítási alap stb.) magyarázható, 
azonban még ez a „kedvezőbb” érték is igen távol van az átlagtól.

Az egyértelműen megdöbbentő összképen az sem változtat, ha Svájc példájával vigasz
talódunk. Ebben az országban egy alacsony hallgatói arány közepes szintű GNP-hez vi
szonyított mutatószámmal párosul, amihez végül egy igen magas költségvetési részese
dési hányad tartozik. Ugyanakkor hozzá kell fűzni azt is, hogy ez az ország is felismer
te már a felsőoktatásban a mennyiségi lemaradását.

A nemzetközi áttekintés után összpontosítsuk figyelmünket csupán hazai dolgaink
ra! A számításokhoz az elmúlt 18 év idősorait3 használtuk fel.

A bruttó hazai termék (GDP) és az éves költségvetési kiadások között egy lineáris 
regressziós függvényt specifikáltunk. A paraméterbecslés eredményeit a 2 .táblában 
foglaltuk össze.

Számítási eredmények 2. tábla

Paramétet Pár. érték Std. hiba t-érték

Konstans -40,020 11,5200 -3,47
bi 0,675 0,0156 43,32

Többszörös determinációs együttható: 0,993; D-W statisztika: 1,29

A modell alapvetően elfogadható, paraméterei szignifikánsak és még a bizonytalan
sági tartomány határára eső D-W mutató sem jelez zavaró autokorrelációt.
3

Az adatokat a Statisztikai Évkönyvekből gyűjtöttem.
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A regressziós függvény alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a GDP 1 mil
liárd forintnyi növekedése a költségvetés mintegy 675 millió Ft-os átlagos növekedését 
eredményezi.

Témánk szempontjából hasznos ha rápillantunk a GDP és a felsőoktatás költségei 
közötti összefüggésre. A paraméterbecslésről az alábbi táblázat tájékoztat:

Számítási eredmények 3. tábla

Paramétet Pár. érték Std. hiba t-érték

bi 5,2 0,037 139,24

Többszörös determinációs együttható: 0,993; D-W statisztika: 1,29

Meg kell jegyezni, hogy kiinduló hipotézisként úgy véltem, hogy több tényező (pl.: 
költségvetés, összes oktatási kiadás és GDP) együttesen hat a felsőoktatási kiadásokra. 
A számítások azonban ebben nem erősítettek meg, mivel egyértelműen csak a GDP ha
tása szignifikáns. A modell jól illeszkedik és nem autokorrelált. Segítségével megfogal
mazhatjuk azt, hogy a GDP egy milliárd forintos növekedése csupán 5.2 millió forint
tal növelheti átlagosan a felsőoktatás redelkezésére álló pénzösszeget. Ez a megfogal
mazás már egyértelműen arra utal, hogy a felsőoktatásra nagyon kevés pénznövekmény 
jut. A 4 .tábla néhány értéki mutató változását tartalmazza.

A főbb értéki mutatók változása 4. tábla

A mutató megnevezése
A mutató 

1987. évi értéke 
az 1970. év 

%-ban

Állami költségvetési kiadás 452,5
Összes oktatási kiadás 537,1
A felsőfokú oktatás kiadása 361,3

A fenti mutatószámokat a folyóáras adatokból számítottam ki, azonban bátran mond
hatjuk, hogy az árak okozta „torzító” hatás valamennyi értéket egyformán „súlytja.”-
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Az elmúlt időszakot szemlélve szembetűnő az állami költségvetés kiadásainak a GDP-nél 
jóval jelentősebb növekedése, ami az újraelosztás centralizációjának egyenes következ
ménye. Jelentősen meghaladja a kiadások növekedését az összes oktatási kiadásé (ez 
jórészt demográfiai hullámok szülte szükségszerűséggel magyarázható), de itt is elma
rad a felsőoktatás. Habár a 261,3 %-os növekedés tekintélyes, rontja megítélését, ha azt 
is figyelembe vesszük, hogy eközben az árszínvonal is mintegy 150 %-kal nőtt.

A felsőoktatásra fordított kiadások alakulását reprezentálja az 5 .tábla:

A felsőoktatás kiadásai 5. tábla

Afelsőoktatás kiadásai
Év az állami költségvetés az összes oktatási

%-ában kiadás %-ában

1970 0,93 18,8
1971 0,95 18,2
1972 0,93 17,7
1973 0,93 17,5
1974 0,81 16,2
1975 0,80 16,2
1976 0,83 16,2
1977 0,82 16,3
1978 0,87 15,7
1979 0,85 15,7
1980 0,86 15,1
1981 0,88 14,6
1982 0,95 14,9
1983 0,83 13,2
1984 0,80 12,9
1985 0,83 12,4
1986 0,78 12,5
1987 0,79 12,7

A felsőoktatásra fordított kiadások az elmúlt időszakban egyetlen esetben sem halad
ták meg a költségvetési kiadások 1 %-át, és az a viszonyszám tendenciájában lineári
san csökkent. Nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy ezt a szintet 
tovább nem lehet csökkenteni, mivel ez már alapvető funkciózavarral járna.
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Az összes oktatásra fordított kiadáson belül jelentősen csökkent, 18,8 %-ról 12,7 %- 
ra a felsőoktatás részesedése. Ezt első megközelítésben indokolhatjuk a demográfiai hul
lám okozta igény-növekedéssel, és ez a hullám még nem érte el a felsőoktatást. A ma
gyarázat azonban nem állja meg a helyét, ha azt is szemügyre vesszük, hogy az elmúlt 
18 év alatt 13,6 %-kal nőtt az alsó és középfokú oktatásban részesülők száma és 22,2 %- 
kai nőtt a felsőfokú intézményekbe beiratkozottak létszáma. (A várhatóan népesebb kor
osztályok jelentkezését az egyetemekre és főiskolákra csak a keretszámok „könyörte
lensége" tudja lefékezni.)

Az inflatorikus tendencia mérésére - jobb eszköz híján - a fogyasztói árindexeket 
használhatjuk fel. Érdekes megállapítások megfogalmazását teszi lehetővé az általános 
árváltozás és az oktatási kiadások relatív változása közötti sztochasztikus kapcsolat. Ez 
utóbbi - természetesen - ún. volumen típusú faktorokat is tartalmaz, amit az elemzés 
során szem előtt kell tartani. Többféle próbálkozás után a fogyasztói árváltozások egy 
éves késleltetése hozott statisztikailag elfogadható eredményeket. Ebben nincs semmi 
meglepő, ha arra gondolunk, hogy az oktatásért felelős főhatóságok intézményeik költség
vetésében csak egy évvel később tudják érvényesíteni az árváltozások hatásait. A két 
sztochasztikus függvény alapján az alábbiakat fogalmazhatjuk meg: Az elmúlt időszak
ban egy százalékos árnövekedés egy év múlva a felsőoktatási kiadások 1,03 % -os, a tel
jes oktatás kiadásainak 1,05 % -os emelkedését indukálta. Itt is látható, hogy az okta
táson belül a felsőoktatás „szerényebben” reagált az ármozgásokra.

Az eddigiekben alapvetően a kiadási-, ráfordítási adatokból levonható következteté
seket fogalmaztuk meg. A továbblépés lehetősége a hatékonyság, eredményesség együt
tes, komplex megítélésében rejlik. A hagyományos módszerek, a kvantifikálás „egy
szerűbb” eszközei nem sok sikerrel kecsegtetnek a továbblépés kapcsán. Az összetett 
jelenség összetett módszereket igényel, amikre ráakadhatunk az ökonometria eszköz
tárában.

A tanulmányozott téma konkrét analíziséhez csak kis kitérő után juthatunk el, ugyan
is itt célszerű tisztázni néhány fogalmat. A közgazdasági irodalomban igen gazdag tár
házát találjuk a különböző haszonelméleteknek,4 amelyek -a klasszikus felfogás szerint, 
leegyszerűsítve - a háztartások viselkedését magyarázzák. Témánk szempontjából fon
tos lehet az ordinális haszonelmélet, amely nem feltételezi a haszon mérhetőségét, 
csak a javak hasznossági rangsorával számol. Mi a továbbiakban tételezzük fel a fo
gyasztóról, tulajdonképpen a társadalomról, hogy a magasan kvalifikált szakemberek 
és a kevésbé kvalifikált munkaerő között, összhasznuk szerint képes különbéget tenni.

* Lásd részletesen [4]-ben
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A hasznosságifüggvény kifejezi, hogy miként függ valamely jószágkészlet egy egy
ségének szubjektív jelentősége a készlet nagyságától. Általános alakja:

U -  f(Xi, Xa ...Xm)

ahol:

U - a javak fogyasztásából eredő haszon 
Xi - az adott jószágból fogyasztott mennyiség

A fogyasztó maximálja a hasznosságot, azonban egy fontos feltételt a rendelkezés
re álló pénzösszeget, a költségvetést figyelembe veszi mint korlátot:

2  Pi Xi -  M

ahol:

Pi - az árucikk ára
M - a rendelkezésre álló pénzösszeg

Az előzőekben említett haszonfüggvényt az elmélet5 direkt haszonfüggvénynek ne
vezi. Amennyiben a hasznot az áraknak az összes pénzösszeghez mért relatív aránya
ival magyarázzuk eljutunk az indirekt haszonfüggvény fogalmához. A függvények 
Paraméterei közvetlenül nem becsülhetőek, azonban a korlátozó feltételek és a haszon
függvények tulajdonságai alapján olyan egyenletek rendszere állítható elő, amelyek 
lehetőséget adnak a konkrét paraméterek meghatározására. Természetesen a kiindulás 
egy konkrétan specifikált haszonfüggvény, amely lehet - elsősorban rugalmas jellege mi- 
*tt - ún. transzlog függvény, egy összetett kvadratikus függvény. A transzlog függvé
nyek előnye alapvetően abban rejlik, hogy korrekt a priori specifikációs ismeretek hiá
nyában is hatékonyan alkalmazhatóak.

Egy célszerűen megválasztott, és az előfeltételeknek megfelelő transzlog függvény alap
ján a becslésre alkalmas részfüggvények6 az alábbiak. Általános alak:

sí -  ai + S Pij In (pj/M]

ahol:
sí -  (piXi)/M az adott cikk értékének aránya a költségvetésből 
pj - ár, költség, egység-költség 
M - összes rendelkezésre álló pénzösszeg, költségvetés 
feltételek: 2  sí -  1; 2  ai = 1; 2  Pij = 0; Pij = Pji

5 Részletesen lásd [2]-ben
Többféle megközelítését olvashatjuk [5]-ben
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A függvények segítségével becsült paraméterek módot adnak a különféle rugalmas- 
ségi számítások elvégzésére is.

Esetünkben:
- ráfordítási rugalmasság
- sajátár-rugalmasság
- keresztár-rugalmasság
- helyettesítési rugalmasság

ei -  1
Eii ■* -1 + (Jii /  s  
Eij *■ Pij /  S 
Ölj ■» Ei + Élj /  S

A kis elméleti kitérő után konkretizálhatjuk problémánkat. A rendelkezésre álló költ
ségvetést két részre oszthatjuk: a felsőoktatás hányadára és a felsőoktatástól független 
hányadra. A két területre jellemző egység-költség ismeretében felírhatjuk az egyenlete
ket:

1. sí -  a i + Pi i ln(pi / M) + (3i2 ln(p2 / M)
2. S2 -  02 + P21 ln(pi / M) + P22 ln(p2 / M)

A költségvetési hányadok az alapadatokból közvetlenül meghatározhatók. Problé
mát jelenthet azonban a kétféle egység-költség megválasztása. A felsőoktatás egység
költségét jól közelíthetjük az egy fő felsőoktatásban részesülőre jutó költségvetési összeg
gel a másik költség adatot viszont az egy fő aktív keresőre jutó, felsőoktatástól megtisztí
tott költségvetési összeg lehet.

Az egy felsőoktatásban részesülőre jutó kiadás 1970-ben még 21469 Ft-fő volt, ami 
1987-re majdnem háromszorosára 63465 Ft-fő-re emelkedett a felsőoktatáson kívül az 
egy aktív keresőre jutó költségvetési kiadás a 18 év alatt több mint négy és félszeresé
re nőtt (1970-ben 34930,5 Ft-fő, 1987-ben 161450 Ft-fő). Ezek az adatok is aláhúzzák a 
korábban kifejtett gondolatokat.

A változók birtokában a legkisebb négyzetek módszere a 6.táblában szereplő ered
ményeket produkálta.

Számítási eredmények 6. tábla

Paramétet Pár. érték Std. hiba t-érték

a i -0,00210 0,00550 -0,376
Pll 0,00435 0,00034 12,900
P 12 -0,01198 0,00052 -23,400
a2 1,00210 0,00548 182,720
P21 -0,01198 0,00052 -23,400
P22 0,01962 0,00000 0,000
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Az első egyenlet konstans paramétere nem szignifikáns, ezért a második egyenlet ha
sonló paraméterét egységnyinek lehet tekinteni. A többi együttható alapvetően megfe
lel a modell korábban - elméleti fejtegetések során - említett feltételeinek.

Mindkét egyenlet statisztikája arról tanúskodik, hogy a regressziós modell jól illesz
kedik és nem autokorrelált. (A nem szignifikáns paraméterek a korlátozó feltételek 
következményei, szerencsére a becslést károsan nem befolyásolják.)

A fentiek alapján már felírható egy konkrét indirekt haszonfüggvény, azonban kitű
zött célunknak inkább az felel meg, ha a paraméterek segítségével rugalmasságokat 
számolunk, és az elaszticitásokkal próbálunk az elmúlt időszakra vonatkozóan néhány 
általános megállapítást tenni. A számítások eredményeit néhány kiemelt évre vonatko
zóan a 7 .tábla tartalmazza.

Elaszticitások 7. tábla

Sajátár-
Év rugalmasság 

El 1 E22

Keresztár
rugalmasság 

E12 E21

Helyettesítési
rugalmasság

012

1970 -0,565 -0,980 -1,199 -0,012 -0,339
1975 -0,465 -0,980 -1,476 -0,012 -0,646
1980 -0,498 -0,980 -1,382 -0,012 -0,542
1987 -0,454 -0,980 -1,504 -0,012 -0,677

A felsőoktatáson kívüli területek sajátár-rugalmassága az időszakban nem változott, 
&z árak 1 %-os emelkedése a javak mintegy 1 %-os csökkenését idézi elő; ugyancsak 
konstans az oktatáson kívüli tényezők és a felsőoktatás keresztár-rugalmassága. Meg kell 
jegyezni, hogy ez a mutató azt is jelzi, hogy a felsőoktatási költség esetleges emelkedé
se nagyon rugalmatlanul, ugyanalckor érzéketlenül is (-0,012) érinti az egyéb társada
lmi-gazdasági tevékenység iránti igényt.

A felsőoktatáson kívüli tényezők relatív 1 %-os költség-emelkedése igen érzéke
nyen érinti a felsőoktatást, pl. 1970-ben 1,2 %-kal csökkentette a felsőfokú képzés növe
lésének lehetőségét (az oktatás iránti igényt). A vizsgált időszakban ez a keresztrugal
masság tovább romlott, mintegy 25,5 %-kal.
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A felsőoktatás sajátár-rugalmassága azt jelzi, hogy a költségek 1 %-os emelkedése 
átlagosan mintegy 0,56 %-kal csökkenti a felsőfokú képzés fejlesztési lehetőségeit. Mind
ez az 1970-re vonatkozó érték a 18 év alatt nem változott számottevően, abszolút érté
ke 20 %-kal csökkent. Azt természetesen itt nem lehet megmondani, hogy a fenti je
lenség már javulásnak vagy csupán az amúgy is gyenge ellátottság okozta feszültség idő
szakos feloldásának tudható be.

A fenti megállapítások már utaltak a hatékonyság romlására, azonban a helyettesí
tési rugalmasság alakulása erőteljesebben jelzi a bajt. A mutató pozitív előjele a ja
vak, tényezők helyettesíthetőségét jelenti, a mutató nagysága pedig a helyettesíthető
ség fokára utal. Negatív érték esetén - és ez a vizsgált időszakra jellemző - nem be
szélhetünk helyettesíthetőségről itt a kiegészíthetőség fogalma használható. A felső
oktatás eredménye tehát üyen esetben nem helyettesíti a gazdasági élet egy-egy rész
területét csupán kiegészíti azt. Egy meghatározott eredmény elérése nem lenne meg
oldható - a fentiek alapján - a felsőoktatás kibocsátásának növelésével (egy magasan 
képzett szakember csak korlátozottan képes helyettesíteni a kevésbé képzetlen mun
kaerőt). A tényezők kölcsönösen nem váltják ki egymást nics mód megtakarításra. Ter
mészetesen a kiegészíthetőséget többféle szempont magyarázhatja, az adott műszaki fej
lettségi szint igényelheti is, azonban a tendencia, az erőteljes változás (100 %-os növe
kedés) elgondolkodtató.

Végezetül - habár ez a téma önálló tanulmányt igényelne - szólni szeretnék a köz
gazdászképzésről is. Konkrét számításokat ugyan nem végeztem, de joggal feltételezhet
jük, hogy ezen a területen sem kedvezőbb a kép. 1970-ről 1987-re 36,6 %-kal nőtt a köz
gazdászképzésben részesülő hallgatók száma; a növekedés jelentősebb, mint a felsőokta
tás egészében a hallgatói létszámnövekedés.

Viszonylag magas a közgazdászképzésben a nem nappali tagozatos hallgatók ará
nya (1980-ban 52,2 %, 1987-ben 46,9 %). Ez még önmagában nem lenne kedvezőtlen, 
azonban - véleményem szerint - problémát jelent a postgraduális képzés csekély ré
szesedése és, valljuk be néha ötletszerű jellege.

További vizsgálatokat igényelne az is,hogy milyen ismeretek birtokában állnak mun
kába a végzett hallgatók, milyen időtávon megbízhatóak az ismeretek. Azt minden két
ség nélkül leszögezhetjük, hogy napjainkban igen korszerű ismeretekkel rendelkező köz
gazdászokat bocsátanak ki az intézmények. Ezek a szakemberek a gazdasági-társada
lmi élet sok területén végeznek ma már fontos munkát, azonban még mindig megha
ladja - becslésem szerint - a 40 %-ot azon közgazdászok száma, akik 1949. és 1970. 
között szerezték meg diplomájukat, ismereteik felfrissítése pedig alapvetően csak ön
képzési igényüktől függ, mivel a szervezett továbbképzés még nem általános.
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Összegezve megállapíthatjuk, hogy az összetett módszerek, ökonometriai eljárások 
is alkalmazhatók a társadalmi jelenségek, folyamatok vizsgálatára, bővítik a rendelke
zésre álló módszertani eszközök körét. Az eljárások, módszerek adaptálása termé
szetesen sokféle gondot vet fel, mindezek további kutatómunkára sarkallnak.
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RAPPAI GÁBOR

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC EGYENSÚLYÁNAK
VIZSGÁLATA

Századunk második felében egyre több kutató foglalkozik - az általános egyensúlyi 
rendszerek mellett - a nagyobb gyakorlati jelentőségű nem egyensúlyi állapotok vizsgála
tával is. Az 1960-as években Clower, Barro és Leijonhufvud munkáikban átértékelték 
a keynes-i gazdaságelméletet, megteremtve ezáltal a disequilibrium elemzések alapja
it. Annak ellenére, hogy a politikai gazdaságtan művelői már jónéhány éve nem hangoz
tatják, hogy a szocialista gazdaságok mindenkor egyensúlyi állapotban vannak, napja
inkig viszonylag kevés a tervgazdaságok egyensúlytalanságait bemutató modellek szá
ma. Különösen vonatkozik ez a munkaerőpiacra, amelyre Kotász Gyuláné 1988-ban meg
jelent tanulmányán [5] kívül hazánkban még nem készítettek átfogó, disequilibrium 
modellel alátámasztott elemzést. Valójában a hivatkozott dolgozat sem a klasszikus
nak mondható egypiacos disequüibrium modell, mivel - valószínűleg a paraméterbecs
lési nehézségek miatt - nem használja ki az Uyen modellekben rejlő összes lehetőséget.

Jelen tanulmány célja kettős: egyrészt rövid áttekintését kívánjuk adni a nem egyen
súlyi elméletek alapfogalmainak, flletve az alkalmazható módszertani eszközöknek; 
másrészt az 1968-tól (tehát a gazdasági reformtól, amely a magyar népgazdaság inten
zívebbé válását volt hivatott szolgálni) eltelt 20 év során fellépő munkaerőpiaci egyen
súlytalanságokat kíséreljük meg bemutatni.

Á dlsequilibrium-elmélet alapfogalmai

A nem egyensúlyi elmélet legfontosabb gondolata, hogy a különböző piacokon a 
szándékolt (ex ante) kereslet és kínálat nem esik egybe. Ennek következtében a tény
leges (ex post) kereslet vagy kínálat nagysága kisebb lesz a tervezettnél, azaz kialakul 
a piac rövid és hosszú oldala. Az előzőekből következően felül kell bírálnunk korábbi ke- 
resiet, illetve kínálat értelmezésünket, és meg kell különböztetnünk a fogalm i és a ha
tékony keresletet és kínálatot.

57



Hatékony keresletnek (kínálatnak) nevezzük a továbbiakban azt a keresletet (kíná
latot), amelyet a kereslet(kínálat)-túlsúly esetén a kínálat(kereslet) adott szintje mel
lett ki lehet elégíteni a piacon. Vizsgálatunk csak egypiacos modellekre terjed, így a 
korlátozások más piacra való tovagyűrűzését nem vizsgáljuk.

Az egy piacos nem egyensúlyi modellek általában egy keresleti, egy kínálati függ
vényből és egy ún. minimum- feltételből állnak. Leggyakoribb formájuk

(1) D, - Xd, a + UDt
(2) St - Xst P + üst
(3) Qt - min (Dt , St)

ahol:

Dt
St
Qt
Xot
Xst
a, p
UDt, üst

a t időszaki szándékolt kereslet; 
a t időszaki szándékolt kínálat; 
a tényleges tranzakció a t időszakban; 
a keresletet magyarázó változók értékei a t időszakban; 
a kínálatot magyarázó változók értékei a t időszakban; 
a modell paramétervektorai; 
a véletlen hatását számszerűsítő változók

A nem egyensúlyi modellek paraméterbecslésének legfőbb nehézsége, hogy adott idő
pontra mindig csak a tényleges tranzakciók értékét (számát) ismerjük, így a keresle
ti, illetve kínálati függvény eredményváltozói közül adott pillanatban csak az egyik bír 
megfigyelhető értékkel.

A paraméterbecslés megkönnyítése végett a modellkészítők különböző eljárásokat 
dolgoztak ki, melyek segítségével a kereslettúlsúlyos (tehát amikor Qt -  St < Dt), il
letve a kínálattúlsúlyos (Qt -  Dt < St) időszakok elkülöníthetők. Ezek közül leggyak
rabban azokat alkalmazzuk, melyekben a modellt egy negyedik, ún. alkalmazkodási 
egyenlettel bővítjük ki. Ebben az egyenletben egy olyan változó viselkedését vizsgáljuk, 
melynek növekedése, illetve csökkenése jól szemlélteti a kereslet-, illetve kínálat- túl
súlyt. Ekkor a modell negyedik egyenlete így alakul:

(4) At -  At-i + 7  (Dt - St) 

ahol:
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At - az alkalmazkodási változó t időpontbani értéke1;
7 - az alkalmazkodási paraméter.

A fentiek alapján a disequilibrium modellek - paraméterbecslés szempontjából - há
rom jól elkülöníthető csoportra oszthatók;

- az (1), (2), (3) és (4) egyenletekből álló modell, ahol az alkalmazkodási 
egyenlet nem sztochasztikus;

- az (1), (2), (3), (4) egyenletekből álló modell, ahol az alkalmazkodási 
egyenlet sztochasztikus;2

- az (1), (2), (3) egyenletekből álló modell, melynek paraméterbecslése a 
minta szétválasztása nélkül történik.

Mivel az utóbbi két eset paraméterbecslése csak viszonylag bonyolultan, a maximum 
ükelihood módszer és a Newton-Raphson iterációs technika együttes alkalmazásával 
végezhető el, ezekkel dolgozatomban nem foglalkozom. A nem sztochasztikus alkalmaz
kodási egyenletet tartalmazó modell használata sem problémamentes. Itt ugyanis kü
lönös gondot kell fordítanunk a modell specifikációjára, mivel a helytelenül meg
választott alkalmazkodási változó az összes következtetésünket bizonytalanná, hibássá 
teheti.

**araméterbecslés és az egyensúly versus nem egyensúly hipotézis tesztelése

Az alkalmazkodási egyenleteket tartalmazó disequilibrium modellek esetében a túl- 
kereslet, illetve túlkínálat meglétére az alkalmazkodási változó értékének növekedésé
ből, illetve csökkenéséből következtethetünk. Vezessük be a következő jelölést:

AAi -  At - At-i

2-4 fogyasztási javak piacán ez a változó leggyakrabban a jószágok ára. 
Ebben az esetben (4) egyenlet a kővetkezőképpen módosul:

(4) At -  At-i + 7  (Dt - St) + UAt

ahol

UAt - a véletlen változó
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Belátható, hogy így a modell a következő összefüggésekre redukálódik: 
- túlkereslet (Qt -  St < Dt) esetén:

Qt -  Xüt a -  (l/y)AAt + UDt
Qt -  Xst P + üst

- túlkínálat (Qt -  Dt < St) esetén:

Qt -  Xix a  + ueh

Qt -  Xst P + (l/y)AAt t- üst

A két különböző modell egy keresleti-, illetve kínálati függvénnyé transzformálható: 
Qt -  Xüt a  -  (l/y)A Alt + UDt
Qt -  Xst P -  (l/y)AA2t + üst

ahol

Alt

A2t

AAt, ha AAt > 0 
0, egyébként 

0, ha ^A t > 0

^At, egyébként

Az Uyen módon felírt disequüibrium modell paraméterbecslése megoldható a két
fokozatú legkisebb négyzetek módszerével (2LNM), beépítve azt a korlátozó feltételt, 
hogy 7 paraméter mindkét egyenletben szerepel.

Eddigi fejtegetéseink a nem egyensúlyi modell paraméterbecslésére vonatkoztak, 
nem vizsgáltuk azonban azt, vajon valóban egyensúlytalanság uralkodik-e a modelle
zendő piacon. Egyes szerzők azt állítják, hogy egyensúlyi piac nem is létezik, minden lát
szólag egyensúlyban levő gazdaság felfogható nem egyensúlyi állapotok sorozataként- 
Ezt a felfogást alapul véve a következőkben azt kívánjuk tesztelni, hogy adott időszak
ban szignifikáns volt-e a kereslet(kínálat)-túlsúly az adott piacon.

Az egyensúlyi hipotézis tesztelését az alkalmazkodási egyenlet 7 paraméterének 
felhasználásával végezhetjük. Legyen kiinduló hipotézisünk a következő:

Ho : Dt -  St,
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azaz a piac egyensúlyi állapotban van. Rendezzük át - az alkalmazkodási egyenletből 
kiindulva - a nullhipotézist:

Ho : Dt -  St -  (l/y)AAt -  0

Ha az alkalmazkodási változó valóban rugalmasan követi a piaci viszonyokat - 
tehát a modellünk jól specifikált akkor a kiinduló hipotézis úgy igaz, ha (1/7) = 0. 
(Ebben az esetben 7 tart a végtelenbe, ami jól szemlélteti a piac azonnali, rugalmas 
változási készségét!) A fentiek figyelembevételével hipotéziseink a következőképpen ala
kulnak:

Ho : (1/7) -  0 (Dt -  St)
H í : (1/7) > 0 (Dt > St)

vagy

H í : (1 /7) < 0 (Dt < St)

Az alkalmazkodási paraméter tesztelése valamilyen jól ismert módon (pl. t-próba) 
elvégezhető. Amennyiben elfogadjuk a nullhipotézist, úgy azt állíthatjuk, hogy az álta
lunk vizsgált piac az adott időszakban, adott szignifikancia- szinten egyensúlyban van. 
Ellenkező esetben a kereslet és a kínálat értéke szignifikánsan különbözik. Egyoldalú 
alternatív hipotézis esetén információt nyerhetünk arról is, hogy a piacon kereslet-, U- 
letve kínálati túlsúly volt-e.

A magyar munkaerőpiac egyensúlyi viszonyai 1968 és 1987 között

A következőkben egy konkrét, a magyarországi globális munkaerőpiac disequilibrium 
Modelljét mutatjuk be. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a piac teljesen (népgazdasági szín
iig) aggregált, azaz nem nyerhetünk információt - a mödell alapján - a különböző rész
piacok (ágazatok) egyensúlyi viszonyairól. A teljes aggregáltság lehetővé teszi, hogy a 
sPccifikáció során ne vegyük figyelembe a népesség változását (mivel ez a vizsgált 
•úőszakban stacionernek tekinthető), és szintén az aggregáltság miatt nem számoltunk az 
agazatok közötti átáramlásokkal sem.
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A fentiek figyelembevételével a következő modellt specifikáltuk:

D,
St
AKt
RJOVIt

aO + a l  EXjDPt + 
PO + piPNEPt + 
min (Dt , St) 
RJOVIt-1 +

oi2 ATLBERt + 
P2 ATLBERt +

7 (Dt -  St)

oöFARIt + uix 
P3 TJUTt + üst

ahol (a t index mindenütt a t-edik időszakra utal)

Dt - 
St -
DGDPt - 
ATLBERt- 
PNEPt - 
TJUTt - 
FARIt - 
AKt - 
RJOVIt -

szándékolt munkaerő kereslet 
szándékol t munkaerő kínálat 
a GDP növekmény (GDPt -  GDPt-i) 
a foglalkoztatottak havi átlagbére 
a produktív korú népesség 
az egy főre jutó társadalmi juttatás 
a fogyasztói árindex 
az aktív keresők száma 
a reál-jövedelemindex

A specifikáció talán némi magyarázatra szorul. A munkaerő keresletet alapvetően a 
termelési szükségletek határozzák meg, ezt számszerűsíti a GDP (Bruttó hazai termék) 
növekedésének mutatója. A tervezési szemléletet hivatott tükrözni az a tény, hogy nem
csak a tárgyévi, hanem az elmúlt időszak (bázis) GDP értékét is beépítettük a modell
be, ugyanis úgy gondoltuk, hogy a munkaerő-kereslet változását nem annyira a terme
lési volumen, mint inkább ennek változása határozza meg. A vizsgált húsz év második 
felében már a munkaerőpiacon is egyre inkább előtérbe kerülő piaci hatások megjelené
sét jelzi az átlagbérnek a keresleti függvénybe építése. A fogyasztói árindex keresleti 
függvénybe építésével azt a hipotézisünket akartuk megjeleníteni, hogy a vállalatok a 
- számukra javuló körülménynek számító - növekvő árak mellett igyekeznek termelésü
ket növelni, és ehhez több munkaerőre van szükség.

A kínálatot meghatározó tényezők között első helyen a produktív korú népesség áll
Tudjuk, hogy a munkaerő kínálatát nem a teljes népesség száma, hanem ezek közül 
csak a munkaképes korú (Magyarországon munkaképes korúnak a 15. életévét betöl
tött, de a nyugdíjas kort még el nem ért népesség számít) lakosság száma határozza 
meg.3 A munkaerő kínálatát meghatározó tényezők között szintén szerepel az átlagbér.

A  produktív korú népesség és az aktív keresők közötti kapcsolatról 
lásd [3],88-110.old.
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sőt a kínálati függvényben az ezt szervesen kiegészítő egy főre jutó társadalmi juttatások 
értékét még külön is szerepeltettük. E két utóbbi tényező bevonásával azt a nullhipoté- 
zist kívántuk vizsgálni, hogy vajon valóban nő-e a munkaerőkínálat a bérnövekedés, vagy 
az egyéb jövedelmek csökkenése esetén.

A minimum-feltétel specifikálása értelemszerű: a munkaerőkereslet és -kínálat közül 
a kisebb minden évben megegyezik az aktív keresők tényleges számával.

Említettük már, hogy müyen fontos az alkalmazkodási egyenlet helyes specifikáci
ója. Modellünk szerint a reáljövedelmek változásához azonnal és rugalmasan alkalmaz
kodik a munkaerő iránti kereslet, illetve -kínálat. Hipotézisünkben benne foglaltatik, 
hogy a munkaerő- túlkínálat mindig romló (illetve a megszokottnál, előző időszakinál las
sabban javuló) jövedelmi viszonyok között fordul elő. Ugyanakkor feltételeztük, hogy a 
munkaerő - visszatartás ( túlkereslet, vagy „alulkínálat”) a javuló jövedelmi helyzet 
sajátja.

Modellspecifikációnk - mint minden specifikáció - vita tárgyát képezheti ám a ren
delkezésre álló adatok alapján, figyelembe véve a szocialista foglalkoztatási rendszerek 
rugalmatlanságait, ha nem is ideális, de mindenképpen optimálisnak tekinthető.

A  modellépítés során felhasznált adatbázis a Mellékletben található.Valamennyi 
adatsor a hivatalos, KSH által kibocsátott évkönyvekből származik, mindössze az eset
leges átárazásokból származó eltéréseket küszöböltük ki.

Alklamazva a kétfokozatú legkisebb négyzetek módszerét, a megfelelő korlátozó fel
tétel beépítésével, a következő eredményeket kaptuk:

Paraméter Pár. érték Std. hiba t-érték

oO 5108,890 34,568 147,780
a l 0,897 1,014 0,885
a2 -0,053 0,013 -3,918
a3 24,760 7,224 3,428
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Paraméter Pár. érték Std. hiba t-érték

P0 2119,460 511,398 4,144
Pl 0,480 0,077 6,263
P2 0,235 0,077 3,051
P3 -90,520 27,380 -3,306

A modell egyenleteire vonatkozó további információkat tartalmazza a következő tábla:

Egyenlet R2 d

1. 0,5091 1,675
2. 0,7743 0,956

Tehát modellünk - az ésszerű kerekítések után - a következőképpen néz ki:

Dt -  5108 + 0,90DGDPt -  0,05ATLBERt + 24,8 FARIt
St -  2119 + 0,48PNEPt + 0,24ATLBERt -  90,5 TJUTt
AKt -  min (Dt , St)
RJOVIt -  RJOVIt-i + 0,105 (Dt -  St)

Eredményeinket a következő módon értelmezhetjük:

1. A magyar munkaerőkereslet nagysága mennyiségi jellemzőkkel csak nehezen meg' 
határozható (erre utal a keresleti függvény viszonylag alacsony - 50,9 %-os - ma' 
gyarázó ereje); vagyis a vállalatok munkaerőkeresletét inkább az informális kap' 
csolatok, nexusok határozzák meg; kevésbé kapnak szerepet a foglalkoztatás tét' 
vezésében az objektív gazdasági tényezők.

2. Érdekes megfigyelni, hogy míg a konstans munkaerő-kereslet (tehát az a munkás' 
létszám, amely az adott évi termelés zökkenőmentes lefolytatásához szükséged 
5,1 millió fő; addig a konstans kínálat (vagyis azok száma, akik a gazdasági szűk' 
ségszerűségektől függetlenül mindig munkát keresnek) csak 2,1 millió fő, vagyis * 
kereslet mindössze 40 százaléka.
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3. A keresleti függvény paramétereit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a GDP tárgy
évi 1 milliárd forintos növekedése - ceteris paribus - átlagosan 900 fő új dolgozó 
munkábavonását igényli. Az átlagbérek növekedése a munkaerőkereslet kismérté
kű csökkenését vonja maga után, ami érthető, hiszen a drágább munkaerő (maga
sabb munkabér) mindig a racionálisabb munkaszervezés, ezáltal a dolgozói lét
szám csökkentésének irányába hat. A fogyasztói árindex 1 %-os növekedése 
(vagyis a gazdálkodók számára javuló piaci viszonyok) átlagosan majdnem 25000 
új munkás iránti igényt támaszt - a többi tényező változatlansága esetén - annak 
eredményeképpen, hogy a vállalatok igyekeznek termelésüket bővíteni.

4. A kínálati függvény paraméterei is igazolták előzetes várakozásainkat. A produk
tív korú népesség erős pozitív korrelációs kapcsolatot mutat a munkaerő-kínlattal. 
Az átlagbér-növekedés növeli, a pénzbeni társadalmi juttatások növekedése vi
szont csökkenti a „munkakedvet”. Meglepőnek tűnhet, hogy fejenként 1000 fo
rintos plusz társadalmi juttatás átlagosan 90000 ember munkából való „kivonu
lását” eredményezi. (A paraméter valóságtartalmának pontos meghatározásához 
érdemes lenne megvizsgálni a GYES, illetve a GYED bevezetése utáni munka- 
erőkínálat-változást!)

5. Az alkalmazkodási egyenletből leolvashatjuk, hogy a munkaerőkínálat-túlsúly való
ban romló életkörülmények között következik be; a reáljövedelem-index 0.1 %- 
os csökkenése és a kínálattúlsúly 1000 fős növekedése ugyanis azonos időszakban 
jelentkezik.

Az elmúlt 20 év egyensúlyi viszonyait az ismertetett hipotézisellenőrzési eljárás alap
ján vizsgáltuk. Nullhipotézisünk az volt, hogy a munkaerőpiacon a gazdasági reform óta 
egyensúly uralkodik:

Ho : Dt -  St ->  1/y -  0

A t-próba számított értéke (ttemp -  -2.145) alapján 5 %-os szignifikancia-szinten 
el kell vetni a nullhipotézist (hiszen tieim -  -1.75), és el kell fogadni az egyoldalú al
ternatív hipotézist:

Hí : 1/y < 0 ->  Dt < St
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Ebből következően végkövetkeztetésünk: az elmúlt húsz év során kínálattúlsúly 
(munkaerő/elesleg) jellemezte a magyar munkaerőpiacot. Hogy mindez nem jelent 
meg a köztudatban az a kapun belüli munkanélküliség bevett gyakorlattá válásának, il
letve a rossz munkaszervezés „munkásfel szívó” hatásának volt köszönhető. Csak bi
zakodhatunk abban, hogy a gazdasági reform újbóli nekilendülése a jövőben megaka
dályozza az ilyen látszatfolyamatokat, és lehetővé teszi a munkaerőpiacon is a gazdasá
gi tisztánlátást.

*

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a magyar munkaerőpiac nem egyensúlyi szem
léletűvizsgálata számos új információra irányította a figyelmünket. Munkaügyi téren jár
tas szakembereknek a vizsgálatba vonása; illetve az egyes részpiacok disequilibrium 
modelljeinek, ezek egymásra- hatásainak részletes kidolgozása további eredményekhez 
vezethet.

A nem egyensúlyi modellek bevonása a gazdasági elemzésekbe, azaz a szocialista 
társadalmakban még mindig élő „egyensúlyi mítosz” feladása számos későbbi gazda
sági- társadalmi konfliktus elkerülését tenné lehetővé. A munkanélküliséget kiváltó té
nyezők feltárása lehetőséget nyújt arra, hogy e kedvezőtlen jelenséggel ne kelljen együtt
élni, hanem azt - helyes döntésekkel - meg lehessen szüntetni.
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MELLÉKLET

A MUNKAERŐPIAC DISEQUILIBRIUM MODELUÉNEK ADATBÁZISA I.

Aktív keresők 
száma

Év (évközepi 
érték, efő) 

AK

Reáljöv.ind.
változás

(%)

ARJOVI

Bruttó hazai 
termék 
(MrdFt)

GDP

Teljes munka
időben fogl. 

átlagkeresete 
(Ft/fő) 
ATLBER

1968 4827,20 1,04 267,4 1928
1969 4933,65 0,14 281,1 2012
1970 4995,25 1.41 312,4 2139
1971 5024,45 -2,97 332,2 2239
1972 5049,90 -1,36 362,5 2342
1973 5067,40 1,42 394,6 2512
1974 5079,55 1,96 433,2 2682
1975 5089,35 -2,44 456,7 2881
1976 5087,20 -3,43 481,5 3042
1977 5075,00 4,22 527,6 3288
1978 5074,90 -2,08 577,9 3567
1979 5077,30 -2,79 628,3 3785
1980 5044,10 0,30 688,1 4014
1981 5008,25 2,70 721,0 4267
1982 4986,00 -2,13 779,9 4542
1983 4955,05 0,28 847,9 4761
1984 4926,45 -0,01 896,3 5342
1985 4902,70 0,55 978,4 5866
1986 4888,85 0,81 1033,7 6291
1987 4865,00 -1,96 1088,8 6808
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A MUNKAERŐPIAC DISEQUILIBRIUM MODELUÉNEK ADATBÁZISA n.

Év

Munkaképes Pénzbcni 
korú népesség Társad, jutt. 
(évközepi (eFt/fő) 
érték, efő)

PNEP TJUT

Fogyasztói
árindex

<%)

FARI

1968 6544,10 1,73 100,00
1969 6514,00 1,88 100,18
1970 6554,60 2,27 101,17
1971 6623,90 2,49 102,31
1972 6649,80 2,81 102,82
1973 6674,70 3,30 103,30
1974 6675,05 3,85 102,13
1975 6660,15 4,51 103,65
1976 6651,90 5,12 105,03
1977 6633,10 5,64 103,83
1978 6614,65 6,05 104,61
1979 6604,15 7,07 108,81
1980 6580,10 8,13 109,31
1981 6450,15 8,77 104,44
1982 6308,80 9,56 106,74
1983 6265,65 10,45 107,31
1984 6243,15 11,76 108,36
1985 6228,75 12,89 106,86
1986 6213,55 13,92 105,35
1987 6200,45 15,35 108,63
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RÉDEY KATALIN

SZTOCHASZTIKUS IDŐSORI MODELLEK DEMOGRÁFIAI ALKALMAZÁSI
LEHETŐSÉGEI

Sztochasztikus idősor! modellek (ARIMAmodellek)

A sztochasztikus idősori modellek sajátos osztályát jelentik az integ-ált autoreg- 
ressziv és mozgóátlag (ARIMA) modellek, melyek igen sok, különböző korrelációs 
struktúrájú idősor leírására alkalmasak. Az AR az autoregressziv, az MA a mozgóátlag 
jelzőre, az I betű (integrated) az összegzésre utal.

Az idősorok korrelációs struktúráját az autokorrelációs együtthatók jellemzik. Az 
autokorrelációs együtthatók, az Yt idősor elemei között fellépő sztochasztikus kapcso
latokat, (szeriális korrelációkat) mérik. A k-ad rendű elméleti autokorrelációs együtt
ható, az egymástól k időegységnyi távolságra álló elempárok korrelációját mutatja.

Cov(Y,, Yt+k )
pk -  ---------------------

oi oi+k

ahol: Yt(t -  1, 2......n) -  az elméleti idősor
Cov(Y t, Yt+k ) -  az Yt és Yt+k változók kovarianciája

(t -  1, 2, .... n-k)
ot és ot+k -  a megfelelő szórások ([6] / 330.old.)

A pk (k = 0, 1, .... n-k) autokorrelációs együtthatók az autokorrelációs függvényt 
adják, melynek értékeit ábrázolva az idősor korrelogramját kapjuk. A korrelogram 
alapvetően a stacionárius idősorok véletlen ingadozására vonatkozóan ad informáci
ót.

Egy idősor másodrendűén (gyenge értelemben véve) stacionárius, ha a folyamat 
várható értéke és szórásnégyzete t-től független konstansok ([2] / 303.old.)

M(Yt) -  p. és D2(Yt) -  a 2
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Korrelálatlan változókból álló stacionárius idősor esetén po -  1, és pk -  0, ha 
k *  0. Ha tehát egy idősor teljesen véletlen, akkor n nagy értékei esetén, valamennyi 
pk nullához tart. Stacionárius idősorok gyakran tartalmaznak rövid távú autokor- 
relációt, mely pl. azt jelenti, hogy pi értéke viszonylag magas, hasonlóan p2 és p3 is 
szignifikánsan különbözik nullától, de k növekedésével pk nullához tart ([2] / 300.old.).

A stacionárius viselkedést mutató idősorok nagy része az autoregressziv és moz
góátlag (ARMA) folyamatokra jellemző sajátosságokkal rendelkezik, így jól közelít
hető autoregressziv és mozgóátlag (ARMA) modellekkel. Az ARM A modellek - mivel 
az ARMA folyamatok a lineáris folyamatok kategóriájába tartoznak - olyan speciális 
lineáris regressziós modellek, melynek eredményváltozója az Yt idősor, tényezővál
tozói az idősor múltbeni értékei (Yt-i, Yt-2 ..., Yt-p), de ezekhez nem egy e véletlen 
változó járul, hanem az e változó jelen időszaki és múltbeni értékeinek (et, et-i, ...et-<i) 
lineáris kombinációja. ([8] / 51.old.)

Az ARMA modell:

Yt -  Po + PlYt-i + P2Yt-2 +...+ PpYt-p + aoet + a i Et-l +...+ aq Et-q 

t -  1, 2......n

ahol a még nem ismert jelölések:

Po = p. -  M(Yt), 
Pl. P2, ... Pp,
ao, ai, .... aq, 
et N(0, a2).

az idősor átlagos szintjét jellemzi 
az autoregressziv paraméterek 
mozgóátlag paraméterek (általában ao -  1) 
független véletlen változó (fehér zaj)

Az autoregessziv jelző arra utal, hogy Yt részben saját múltbeni értékei lineáris reg
ressziójaként írható fel. A mozgó átlag jelző azt jelenti, hogy a lineáris regresszió re- 
ziduuma (hibatagja), az et változó jelen és múltbeni értékeinek lineáris kombinációja, 
azaz mozgó átlaga. Ez az elnevezés azonban pontatlan, nem valódi átlagról van szó, 
mivel az aj együtthatók nem szükségképpen pozitivek és az összegük sem egységnyi.

Az ARMA modellben p  az autoregresszivitás rendjét, q a mozgóátlagolás rend
jé t jelenti. ARMA (p, q) tehát azt, hogy az Yt-p, Uletve Et-q késleltetett változók ese
tében mekkora a késleltetés periódusa.

A nem stacionárius, azaz trendhatást tartalmazó idősorok nagy része, bizonyos fo
kú differenciaképzéssel stacionáriussá alakítható. (A szukcesszív differenciák az idő
sor szomszédos adatai közötti különbségeket jelentik). Ha a stacionárissá átalakított
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idősorra ARMA modellt illesztünk, akkor ARMA(p, d, q) dimenzióval rendelkező mo
dellt kapunk, ahol d, a differenciaképzés fokát jelenti. Például, az elsőfokú diffe
renciákra (Yt -  Yt-i, t -  2, 3,.... n) felírva az ARMA(1, 1) modellt, az ARIMA(1, 1, 1) 
modellt kapjulc

Yt -  Yt-i -  Pi(Yt-i -  Yt-2) + et + aiet-l

Az ARIMA modellekben általában konstans tag (po = p) nem szerepel, mivel nem 
stacionárius idősorok esetén, az átlagos szintnek nincs jellemző szerepe. Az ARIMA mo
dell nevében szereplő összegzés ( I betű), Yt adatainak, a differenciákból történő előál
lítására utal.

Az ARIMA(p, d, q) modell speciális esetként magában foglalja az alábbi modelle
ket: ARMA(p, o, q), IMA(o, d, q), AR(p, o, o) és MA(o, o, q).

A gyakorlati alkalmazások szerint a fenti modellekkel különböző gazdasági, társada
lmi, demográfiai, biológiai, kémiai stb. folyamatok nagy része jól közelíthető, p, d és q 
viszonylag alacsony (1,2) értékei mellett. A szezonális ingadozást is tartalmazó időso
rok, speciális ARIMA modellekkel közelíthetők. E modellek elméleti tulajdonságainak, 
és a modellek illesztésével kapcsolatos eljárások egységes rendszerbe foglalása Box és 
lenkins nevéhez fűződik. Ezért szokás ezeket, Box-Ienkins módszereknek is nevezni.

A modellkészítés adatbázisa

A modellezés adatbázisát, a tapasztalati idősor alkotja (yt, t -  l,2,...,n), mely az 
elméleti idősor egyetlen realizációjának tekinthető. Az yt tapasztalati idősorból, mint 
mintából az alábbi mutatószámok számíthatók: A minta átlaga és szórásnégyzete

n n
2

y
n n
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A mintából becsült autokorreláció (k késleltetéssel):

rk

X (yt -  y) (yt-k -  y)
Ck t-1

n

X ( y - y >2
i-l

Az autokorreláció függvényt, a k különböző értékeihez rendelt rk értékek ad
ják, (k -  1, 2......K) : rí, r z  .... ne.

A parciális autokorreláció függvényt, a kkülönböző értékeihez rendelt d>kk érté
kek jelentik1 (k -  1, 2......K) : $11, <í>22..... $KK

A $kk parciális korrelációs együttható, az yt és yt-k idősori értékek közötti autokor- 
relációt méri, kiszűrve az yt-i, yt-2 .... yt-k+1 változók hatását, tehát

$kk -  r  (yt yt-k • yt-1, yt-2  .... yt-k+1 )

Speciálisan: $ n  -  rí, $22 -  r (yt, yt-2- )\-l)
*1*33 -  r (yt, yt-3 ■ yt-1, yt-2)

A mintából becsült parciális autokorrelációs függvény értékeit általában, a Durbin- 
tól származó rekurzív eljárással állítják elő ([1] / 212.old.):

$kk

k-l_
rk -  X <Ik-l,j rk-j

J-l

k-l_
1 -  X dk-l,j rj 

J-l

$k, j -  *X*k-l, j -  $kk *t*k-1, k-j j -  1 , 2 , ..., k-1

1 A  <t>kk becsült értékeit $kk-va/jelölve.
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A mintából becsült ne és <t>kk értékek 95 %-os valószínűségi szinthez tartozó kon
fidencia intervalluma:

1
rk ±  1,96— ,

V n

_  1
illetve <í>kk ±  1,96 — 

\/n

ahol 1/Vn , a standard hiba közelítése.

Az autokorrelációs és parciális autokorrelációs együtthatók konfidencia intervallu
mai, illetve grafikus ábrájuk alapján eldönthető, hogy ezekből melyek a szignifikáns ér
tékek. Célszerű, minél nagyobb késleltetésig elmenni (általában K = 20-25). Az általá
nosan alkalmazott K < n/4 összefüggés alapján, a 20 - 25 időszakkal történő késleltetés
hez, legalább 100 elemű idősorra van szükségünk (n = 100).

Az ARIMA modellek sajátosságai

Az idősorunkhoz jól illeszkedő ARIMA modell típusának kiválasztásához ismernünk 
kell az egyes modellek autokorrelációs és parciális autokorrelációs függvényének jel
lemzőit. A gyakorlati alkalmazásokban legtöbbször előforduló modelltípusok jellem
zőit összefoglalva az 1.tábla tartalmazza (az ACF és PACF jelölés az együtthatók an
gol elnevezéséből származik). Az AR(p), MA(q) és az ARMA(p, q) modellek sajátos
ságai megtalálhatók [l]-ben (250.old.).

Az 1.táblában szereplő öt modell általános felírási módja (az autoregressziv para
méterek <t>, és a mozgóátlagolásos paraméterek 0 , a véletlen változó at jelölésével):

AR(1) Yt -  p -  <b (Yt-i -  p) + at

AR(2) Yt -  p .-  (hí (Yt-i -  p) + <J>2 (Y t-2 - p) + at

MA(1) Yt -  p. -  at -  0  at-i

MA(2) Yt -  p = at -  0 i  at-i -  02 at-2

ARMA(1,1) : Y » - p -  (D (Yt-i -  p) + at -  0  at-i
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Az ACF és PACF értékeinek alakulása különböző típusú ARMA
modellekben

1. Tábla

Modell ACF (pk) PACF ($kk)

(1, d, 0) AR (1) Exponenciálisan csökken, $ 11  ha k=l
ha pi > 0 , csillapodó szinusz $kk -
görbe szerint csökken, ha pi<0 0 ha k>l

(2, d, 0) AR (2) Exponenciálisan és/vagy csil- ' 4>ll ha k-1
lapodó szinusz görbe szerint $kk - $22 ha k-2
csökken 0 ha k>2

(0, d, 1) MA (1)

(0. d, 2) MA (2)

(l,d,l)ARM A(l,l)

pk »

Pk -

Pl ha k - 1

0 ha k > 1

Pl ha k 1
P2 ha k - 2
o ha k > 2

Exponenciálisan vagy csilla
podó szinusz görbe szerint 
csökken a második tagtól 
kezdődően

Exponenciálisan vagy 
csillapodó szinusz gör
be szerint csökken

Exponenciálisan és/vagy 
csillapodó szinusz görbe 
szerint csökken

Exponenciálisan vagy 
csillapodó szinusz görbe 
szerint csökken a máso
dik tagtól kezdődően

A modellek paraméterei és az AGF és PACF értékek összefüggéseit - melyekből a 
paraméterek induló értéke származtatható - a 2 .tábla tartalmazza:

A paraméterek lehetséges értékei jelzik azt, hogy a paraméterek milyen értékeket 
vehetnek fel, ha a modell megfelel a stacionaritási és invertibilitási feltételnek. [2] 
304.old. (Invertibüis modellek esetén, az idősor jelenbeni értékeit, a múltbeni értékei
ből tudjuk, véges számú paraméter felhasználásával származtatni.)
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A paraméterek Induló értékének származtatása

2. Tábla

Modell A paraméterek induló 
értéke

A paraméterek lehetséges 
értéke

AR (1) 0  - Pl - 1 < 0 < 1

AR (2) Pl(l -  P2)
0 1  = -  1 < 01 < 1

1 -  pl2
2 0 2 + 01 < 1

P2 -  pl
0 2 - 0 2 - 01 < 1

1 -  pl2

MA (1) - 0
pl - - 1 < 0 < 1

1 +  01

MA (2) - 0 l ( l  - 0 2 )
p l -

1 + 012 + 022
-  1 < ©2 < 1

02 + 01 < 1
- 0 2

P2 - 0 2 - 01 < 1
1 + 01 + 02‘4

ARMA(1,1) (1 - 0 l4 > l ) ( d > l - 0 l )
p l - -  1 < 01 < 1

i + ©1 + < j>i0r

P2 “ pl 01 -  1 < 01 < 1
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Szezonális ARIMA modellek

Szezonális ingadozást tartalmazó idősorok esetén, nemcsak az idősor egymás után kö
vetkező értékei (pl. az egymás után következő hónapok adatai), hanem a különböző évek 
azonos hónapjait reprezentáló idősori elemek között is, összefüggés állapítható meg. 
Mindkét függőségi rendszert egy-egy ARIMA modellel írjuk le, és ezek egymásra épü
léséből alakul ki a szezonális ARIMA modell, (p, d, g) (P, D, Q)s dimenziókkal (ahol 
s a perióduson belüli idények számát jelzi). Például, az egyik leggyakrabban alkalma
zott szezonális ARIMA modell (0 ,1 ,1) (0, 1, 1) 12 :

(Yt -  Yt-i2 -  (Yt-i -  Yt-i3 = (at -  0at-i2 -  0(at-l -  0at-i$,

mely rendezve

Yt -  Yt-i -  Yt-12 + Yt-13 -  at -  0at-i -  0at-i2 + 0 0at-i3

A modell autokorrelációs függvénye alapján, a pi, pn, pi2 és p i3 értékek nem 
nullák, a többi pk érték nullává válik. A paraméterek induló értékei az alábbi össze
függésből származtathatók:

pl -  (- 0)/(l + Q2) és pi2 -  (-  0)/(l + Ü2)

A modellillesztés hármas ciklusa

1. A tapasztalati idősor, és a különböző típusú ARIMA modellek ACF és PACF 
együtthatóinak alakulását (lásd 1.táblát) egybevetve, kiválasztjuk azt a modellt, 
amelyik leginkább „hasonlít" az idősorunkra. Ezzel, a p és q dimenziókat hatá
rozzuk meg. Ezután a kiválasztott modell paramétereire induló értéket számí
tunk, a 2 .tábla alapján (ahol pk becsült értéke rk). Ezt az első lépést a szakiro
dalom modellidentifikációnak nevezi.

2. Az induló értékek alapján a paraméterek végleges becslése, általában a leg
kisebb négyzetek Marqardt-féle iterációs módszerével ([5] 91-93.old.).

3. A modell ellenőrzése, mely annak megvizsgálását jelenti, hogy a kapott modell 
milyen jól illeszkedik a tapasztalati idősorra (a paraméterek standard hibái, a rc- 
ziduumok szórásnégyzete és a reziduális autokorrelációk alapján).

78



Amennyiben az illeszkedés kielégítő, a modell felhasználható pl. előrejelzésre; ha nem, 
újra végrehajtjuk a fenti lépéseket, azaz más modellel történő illeszkedést próbálunk ki.

ARIMA modellek Illesztése néhány demográfiai idősorra

A KSH „Statisztikai Havi Közleményei” alapján, 1980. január és 1988 júliusa 
közötti időszakban az élveszületések számának és a halálozások számának 102 
tagú havi adatai képezték, az ARIMA modellek felhasználását illusztráló számításaink 
adatbázisát. Az A R IM A  modellek amellett, hogy egyszerű formában leírják az idő
sor belső természetét, olyan rekurzív generáló formulát is szolgáltatnak, amellyel 
az idősor múltbeni értékeinek felhasználásával, az idősor jövőbeni értékei előreje- 
lezhetök .

A népesség-előreszámítás analitikai és biometriai eljárásai mellett a sztochasztikus 
idősori modellek is hozzájárulhatnak a megalapozott és minél pontosabb demográfiai 
prognózisok készítéséhez.

Dr. Hoóz István Demográfia c. könyvében (253.old.) [4] a következőket hangsúlyoz
za: „A társadalmi-gazdasági fejlődés tervezésének mai szakaszában egyre job
ban el kell ismerni azt a tényt, hogy a demográfiai paraméterek a ter
vezési folyamat döntő tényezői közé tartoznak. A  lakosság jövendő létszá
mára, összetételére, megoszlására vonatkozó adatok szükségesek bármely terv
hez, amely az élelmiszereket, a lakásépítést, a foglalkoztatottságot, az okta
tást, az egészségvédelmet és a különböző kommunális szolgáltatásokat érin
ti.”

A z élveszületések számának idősorához, egy (0, 1, 1) (0, 1, 1) 12 típusú szezoná
lis ARIMA modellt illesztettünk. A modellválasztást, a differenciált sor két szignifi
káns autokorrelációs együtthatója indokolta:

n  = -0,325 és r i2 = -0,330

A számszerűsített modell:

VVi2yt -  (1 -  0,4381 B) (1 -  0,7791 B12) at

ahol: VVi2yt -  az évek és a hónapok vonatkozásában számított 
differenciák 

Bar = at-i
B 1 at = at-12
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A modell d iffe re n c ia -e g ye n le te s  felírása:

yt — yt-l — yi-12— yt-13 — at -0,4381 a t - i - 0,4791 at-i2 + 0,3413 at-13

A paraméterbecslés eredményei:

Becsült paraméter Standard hiba t-érték 
6  = 0,4381 0,0988 4,43
9 = 0,7791 0,0776 10,03

A paraméterek 5 %-os szignifikancia szinten szignifikánsak (n -  100 ese
tén t ~  u -  1,96J A modell ellenőrzését, az at becsült reziduumok véletlen jellegének 
vizsgálatával végeztük. Az at értékek autokorrelációs (rat) és parciális autokorrelációs 
együtthatói sem szignifikánsak (a számítógépes eredmények és az ábráik alapján). Az 
egyedi autokorrelációk vizsgálata mellett az első 25 autokorreláció összességét is vizs
gáltuk X2-próbaval.

K

A X2 -  n X ne2 (at) -  17,54 
k-l

A K - p - q - 2 4  szabadságfoknál, a eloszlás értéke 5 %-os szignifikancia szinten 
36,4. Ez a próba is a becsült reziduumok véletlenszerű alakulását támasztja alá, mely 
egyben a jó modell illeszkedésről tanúskodik. Az előrejelzések eredményeit a 3 . tábla 
tartalmazza.

A népesség számának előrejelzett értékei
3. tábla

Idő Előrejelzettérték Standard hiba Tényleges érték

1988. J 10483 332 10 722
F 9625 369 10 054

M 10682 404 10 733
A 10239 435 9 513
M 10569 465 10843

J 10539 492 10170
J 11368 518

A 10898 543
Sz 10577 566
O 10052 589
N 9510 611
D 9 806 652
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A halálozások számának idősorához illesztett ARIMA (0, 1, 1) (0, 1, l)i2 modell:

0  -  0,5883 (0,0951) t -  6,19 ,
0 -  0,9250 (0,0837) t -  11,05 X •-  30,82

A jóval magasabb X2 érték - bár még az elfogadási tartományban van - jelzi, hogy 
itt az illesztés kevésbé sikeres. Ez megmutatkozik abban is, hogy az előrejelzett értékek 
standard hibái jóval nagyobbak, mint a jól illeszkedő születések számára vonatkozó mo-

A halálozások számának előrejelzett értékei
4. tábla

Idő Előrejelzettérték Standard hiba Tényleges érték

1988. J 13066 778 11 856
F 12084 832 10 961

M 14489 883 12 066
A 12878 932 11 748
M 12914 977 11945

J 11860 1021 11000
J 11661 1063

A 11006 1104
Sz 10523 1143
O 11651 1181
N 12017 1217
D 13223 1266

deli esetében (lásd. 4 .táblát).
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