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szociális feladat 
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A modellezés 
menete

A modellezés 
javítása

A modell 
fejlesztése



Regresszió számítási alapok 1.

Ceres törpebolygót Giuseppe 
Piazzi fedezte fel 1801-ben 

Betegsége miatt nem tudta 
elég ideig megfigyelni

Eltűnt a Nap mögött

Johann Carl Friedrich Gauss 
kitalált egy módszert a pálya 
jóslására, amelyet 1806-tól a 
legkisebb négyzetek 
módszere néven hívják



Regresszió számítási alapok 2.

Két vagy több véletlen változó 
közötti kapcsolatok modellezése

Lineáris illetve nemlineáris 
regresszió

Egy tapasztalati adatsor 
analitikus közelítése



Regresszió számítás korlátai



Regresszió számítás korlátai



A saját mérföldköveim – a modellépítés 

Egyetem Statisztika 
I.-II. (a lakásárak és a 
lakás mérete közötti 

összefüggés 
vizsgálata)

Egy fővárosi kerületi 
önkormányzat 

kérdése:
Hány óvodás lesz 3 év 

múlva? (2002)

Több önkormányzat 
beóvodázására és 

beiskolázására 
vonatkozó „jóslás” 

(2003-2006)vizsgálata) múlva? (2002) (2003-2006)

Térségi Integrált 
Szakképző Központok 

szakmakínálat 
tervezése (2004-

2008)

Egy kerületi 
önkormányzat 

oktatási feladatának 
méretezése (2011)

Egy kerületi 
önkormányzat 

szociális feladatának 
méretezése (2012)



Helyi oktatás és szociális feladat



Mekkora a feladatméret (országosan)?

Normatív 
támogatás
Normatív 
támogatás

oktatás ágazat:

420-480 mrd Ft

OktatásOktatás

kb. 10 000 
feladatellátási hely

SzociálisSzociális

420-480 mrd Ft

teljes költségvetése 

kb. 900 mrd Ft

szociális ágazat: 

120 mrd Ft

1 800 000 tanuló 

150 000 alkalmazott

78 000 tanulócsoport

93 000 szaktanterem

nincs egységes 
nyilvántartás



Az oktatás modellezése

Miért van erre szükség?Miért van erre szükség?

A kiadások csoportalapúak

A csoportindítás „jóslása” a legfontosabb lépés

Az elindult csoportok 3-8 évig egyben maradnak

Egy-egy  csoport éves költségét 2-3 pedagógus éves bérével lehet 
becsülni

A tanterv, az engedélyezett csoportok száma 3-8 évre 
meghatározza a költségvetést 



A modellezés és méretezés folyamata

Adatbázisok (KIRSTAT 
2001-2011), 

születésszám, korfa, 
munkaerőpiaci
kínálat-kereslet

Adatbázisok 
adatsorainak „rendbe 

rakása”

A belépési pontok 
elemzése

kínálat-kereslet

Regressziós 
modellezés és 

léptetés

Csoportindítás 
tervezése Költségvetés tervezés



A jóslás időintervalluma és a modell javítása

Milyen időtávra lehet 
előrejelezni?

Milyen időtávra lehet 
előrejelezni?

Óvoda -> a legnehezebben 
becsülhető (3-4 évig jól látható 

előre)

Hogyan lehet javítani a 
modellt?

Hogyan lehet javítani a 
modellt?

Óvodai belépési pont 
előrejelzésének javítása, a 

születendő gyerekek előrejelzése

Általános iskola  (6-7 évre látható 
előre)

Középfokú beiskolázás (10 év)

Szakképzés (bizonytalan az 
előrejelzés)

Területi GDP

Nagyobb terület várható 
születésszáma

Használatbavételi engedélyek



Egy fővárosi kerület legyezői

Eredmény
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Kerületi óvodások létszámának hosszú távú előrejelzése 

optimista forgatókönyvek alapján
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Mikor alkalmazzuk a módszert?

• Lakópark építés

• Munkaerőigény 
(szakképzés)(szakképzés)

• Jogszabályi változások

• Költségvetési helyzet



A modell továbbfejlesztése

Informatikai 
megoldás (excel és 

access helyett)
Adatbázisok javítása

Új adatbázisok 
beszerzése (pl. 

korfák)

Új terület: szociális 
ellátó rendszer 
(folyamatban)



Kérdések



„Fulfilling your vision is our mission”

Köszönöm a figyelmet!

E-mail: lengyel.kalman@vialto.hu

Köszönöm a figyelmet!


