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7. fejezet - Bevezetés az 
idősorelemzésbe 

1. 7.1 Bevezetés 

Jelen modul a Matematikai statisztikai elemzések hetedik fejezete, modulja. Az itt következő ismeretek 

megértéséhez javasoljuk, hogy olvassa el a Tárgy korábbi moduljainál írottakat. Amennyiben ez még nem lenne 

elég a megértéshez, akkor forduljon a szerzőhöz segítségért. 

Jelen modul célja, hogy az Olvasó megismerkedjen az idősorelemzés elméletével és gyakorlatával. A 

valóságban nagyon gyakran fordul elő, hogy az adataink nem statikusak, hanem időben, vagy térben változnak. 

A statisztika legizgalmasabb kérdései közé számítanak a dinamikusan változó adatok feldolgozásai. Ez a modul 

bevezetés ebbe a témakörbe, csak felcsillantja azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a téren rendelkezésünkre 

állnak. Az analítikus és mozgóátlagú trend eltávolításával a maradék folyamatból a szezonális ingadozások 

meghatározására is lehetőség nyílik. Alkalmazásokon keresztül nyomon követhető a számolás menete, így 

megkönnyítjük a módszer megértését. 

2. 7.2 Idősorelemzés 

Az események előre determinált úton mozognak. A legfontosabb feladat ennek az elrendelt pályának a 

megismerése, hogy a jövő alakulását képesek legyünk előre jelezni. Az előrejelzéshez tehát ismernünk kell az út 

részeit, elemeit. Ehhez részeire kell bontanunk az idősort, azaz dekompozícióra van szükség. 

A dekompozíciós modellek az idősornak négy részét különböztetik meg, melyek egymással kétféle kapcsolatban 

lehetnek: 

• Additív modell: az idősor elemeinek hatása összeadódik 

 

• Multiplikatív modell: az idősor elemeinek hatása összeszorzódik 

 

ahol  az idősor értéke 

 a trend 

 a ciklus 

 a szezonális komponens 

 a véletlen ingadozás 

 a periódusok száma 

 a perióduson belüli rövidebb időszakok száma 

Az idősor négy része a trend, a ciklus, a szezon és a véletlen. 

1) trend vagy alapirányzat: az idősorban hosszabb időszakon tartósan érvényesülő tendencia, amely az idősor 

alakulásának a fő irányát, általános színvonalát jelenti. Az alapirányzat maga is több, hosszútávon érvényesülő 

tényező együttes hatásának a következménye. Alapvetően társadalmi, gazdasági törvényszerűségek (pl.: 

demográfiai változások, technológiai változások, preferenciákban bekövetkező változások, a piac növekedése, 

az infláció, a defláció) határozzák meg. 
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2) ciklus: a trend feletti vagy alatti tartósabb nem szabályos mozgás, így jelentétét csak hosszabb idősorok 

alapján lehet felfedni és tanulmányozni. Ennek a komponensnek az elemzéséről gyakran lemondunk, pedig 

kiszűrése az idősorból fontos, hiszen nélküle a kapott eredmények torzak lehetnek. 

3) szezonális vagy idényszerű ingadozás: azonos hullámhosszú és szabályos amplitúdójú, többnyire rövid távú 

ingadozás. Azaz olyan ritmikus ingadozás, amely szabályosan visszatérő időközönként mindig azonos irányba 

téríti el az idősor értékét az alapirányzattól. A gazdasági idősorok szinte mindegyike mutat éves periódusokban 

ismétlődő szezonális ingadozást és/vagy periodikus ingadozást. Az ingadozás lehet akár napi, hetes, hónapos, 

attól függően, hogy mi okozta (pl.: évszakok változása, ünnepek, társadalmi szokások). 

4) véletlen ingadozás: szabálytalan mozgás, ami sok esetben nem mutat semmilyen szisztematikusságot. Sok, az 

idősor szempontjából nem jelentős tényező együttes hatását képviseli. Szabálytalan jellege miatt az idősorra 

gyakorolt hatását a múltra ki tudjuk mutatni, ám előre jelezni nem lehet. 

Determinisztikus eljárások a véletlennek igen kis jelentőséget tulajdonítanak. Ám a véletlen képes az idősor 

elemei közül leginkább befolyásolni a közeljövő eseményeit. Éppen ezért megbízható előrejelzések elsősorban 

hosszabb távra készíthetőek a dekompozíciós modellekkel. 

3. 7.3 Trendszámítás 

Ennek az első lépésnek az a lényege, hogy az idősorból a többi komponens hatását valahogyan kiszűrjük, az 

idősort „kisimítsuk”. A két lehetséges módszer, a mozgó átlagok módszere és az analitikus trendszámítás. 

Ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy a tartós irányzatunkat valamilyen analitikusan leírható függvénnyel jól 

tudjuk közelíteni, akkor ennek a függvénynek az előállítása a célja a trendszámításnak. 

A felhasznált függvény alapvetően kétféle lehet: lineáris vagy nemlineáris, hogy melyiket választjuk, azt akkor 

tudjuk eldönteni, ha a megfigyelt adatokat egy megfelelő koordináta–rendszerben grafikusan ábrázoltuk. 

A társadalmi-gazdasági jelenségek idősorait általában a lineáris függvény mellett az exponenciális, a logisztikus 

függvények, a hiperbola és a p-ed fokú polinom közelíti a legjobban. Mindegyik esetben más-más alapmodell 

állítható fel. Amelyeket megoldva szintén meg tudjuk határozni a trendet. 

3.1. 7.3.1 Lineáris trendszámítás 

A lineáris trendet akkor alkalmazzuk, ha a grafikus ábránkon a szomszédos időszakok közötti változás abszolút 

mértéke bizonyos állandóságot mutat, a pontok „ránézésre” is egy egyeneshez esnek közel. 

A lineáris trend alapmodellje: 

 

ahol  a t-dik elem trendértéke 

 az időváltozók kifejező ekvidisztans sorozat, 

 a  időponthoz tartozó trendérték 

 a trendfüggvény meredeksége, azaz időegység alatt egy időszakra jutó átlagos növekedés mértéke 

 a t-edik időponthoz tartozó véletlen 

Az alapmodellben 2 ismeretlen paraméter (  és  ) található, amelyek meghatározásának legismertebb és 

egyben legegyszerűbb módja a legkisebb négyzetek módszere. Ezzel a módszerrel ugyanis az alapmodellben 

meglévő véletlen szerepét a minimálisra lehet csökkenteni és egy egyenletrendszert tudunk felírni, aminek a 

megoldásai a keresett ismeretlen paraméterek lesznek. 

A normálegyenletek (elméleti levezetés lásd 6.2.3. fejezet): 



 Bevezetés az idősorelemzésbe  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A legkisebb négyzetek módszere alapján kapott két paraméter (  ) segítségével a trend felírható 

 

alakban, ahol a paraméterek értelmezhetőek.  a  időpontban mutatja az eredményváltozó értékét, míg 

 a  időegység alatti eredményváltozó változás értékét adja meg. 

  

Konfidenciainervallum a paraméterekre  

   

 

 

Hipotézisvizsgálat  re: 

 

 

 

3.2. 7.3.2 Exponenciális trendszámítás 

A társadalmi-gazdasági jelenségek idősorait általában a lineáris függvény mellett az exponenciális, a logisztikus 

függvények, a hiperbola és a p-ed fokú polinom közelíti a legjobban. Mindegyik esetben más-más alapmodell 

állítható fel. Amelyeket megoldva szintén meg tudjuk határozni a trendet. 

Exponenciális trendet akkor alkalmazzuk, ha az időszakonkénti relatív növekedések, csökkenések bizonyos 

állandóságot mutatnak. 
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Alapmodellje:  

A linearizált trendfüggvény a becsült paraméterekkel:  

3.3. 7.3.3 Polinomiális trendek 

-ed fokú polinomok közül a másodfokút, azaz a parabolát ismerjük és használjuk a leginkább. Egy olyan 

idősor jellemzésére, mint amilyenek a gazdasági adatok, ennél magasabb fokszámú polinomiális trendet kell 

alkalmazni. 

A polinomiális trendek alapmodellje: 

 

Figyelni kell arra, hogy az ismeretlen paraméterek közvetlenül nem értelmezhetőek. A fokszám növelésével a 

reziduális variancia csökken, illetve ha túl magas lesz a fokszám, akár véletlen ingadozás is beépülhet az 

idősorba. 

3.4. 7.3.4 Log-lin trend 

Az eredményváltozó transzformálásával kapott modell alapmodellje: 

 

A modell szigorú kikötéssel él, mégpedig hogy a függő változó csak pozitív értékeket vehet fel ( ). Az 

egyenlet mindkét oldalának  alapú hatványát véve megkapjuk az a formát, amelyből majd az előrejelzések 

elkészíthetőek lesznek: 

 

Akkor célszerű ezt a függvényformát választani, ha egy konstans ütemben növekvő eredményváltozónk van. 

3.5. 7.3.5 Log-log trend 

Az eredményváltozó mellett ennél a modellnél már a magyarázóváltozót is transzformálni kell. Az alapmodell: 

 

A nemlineáris függvényeket segít linearizálni, ezért is lehet a termelési és keresleti függvények tipikus formája. 

4. 7.4 Mozgóátlagú trendszámítás 

A trendet a megfigyelt idősor értékeinek átlagolásával kell előállítani abban az esetben, ha feltételezzük a tartós 

irányzat létét, de nincs kellő ismeretünk a vizsgált folyamatról vagy nem tudunk analitikusan leírható függvényt 

meghatározni a közép- vagy hosszú távú ciklusok zavaró hatása miatt. 

A módszer lényege, hogy az idősor -dik eleméhez úgy tudunk trendértéket rendelni, hogy annak bizonyos 

környezetében lévő elemeket átlagoljuk. Legegyszerűbb esetben 3 tagú mozgó átlagot tudunk képezni. Ekkor a 

-dik elemet megelőző és az azt követő elemek segítségével készíthető el a trendérték. Azonban az idősor első 

és utolsó eleméhez nem lehet értéket megadni, hiszen akkor nincs megelőző/követő elem. 

A gyakorlatban általában nem m tagú trendet számítunk. Attól függően, hogy az m páros, vagy páratlan szintén 

két eset lehetséges: 

1. m  páratlan 
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Ekkor m felírható ilyen alakban:  

A trend általános képlete:  

ahol  a t-edik elem trendértéke 

 a t-edik elem 

 és  kell hogy érvényesüljön 

Ennek egyik speciális esete a 3-ad tagú trend, ami tehát a képletet követve így néz ki:  

1. m páros 

Ekkor  és  , ahol ugyanannak a feltételnek 

kell érvényesülnie, mint az 1. esetnél, azaz  és  . 

Ebben a két esetben egy dolog ugyanaz, méghozzá, hogy az első és az utolsó  elemre nem lehet mozgó 

trendet meghatározni. 

A mozgóátlagolás tagszámát annak függvényében kell megadni, hogy a szezonalitás van-e a vizsgált idősorban. 

Ha ugyanis feltételezhető, hogy van, akkor célszerű -et úgy megadni, hogy a periódus egész számú 

többszöröse legyen. Ekkor a mozgóátlagolás kisimítja a periódust. Ellenkező esetben pedig vagy nem 

megfelelően simítana, vagy éppen újabb periódust generálna. 

5. 7.5 Szezonalitás kiszűrése 

A trend és ciklus értékének meghatározása még nem elég egy megbízható előrejelzés készítéséhez. Feltétlenül 

ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e az idősorban még olyan elem, ami nem csak a véletlennel magyarázható, 

azaz nem maradt-e szezon hatás. 

Ahhoz, hogy a szezonalitást meg tudjam határozni, ki kellett szűrni a többi komponens hatását. Ezt úgy 

hajtottam végre, hogy az idősort megtisztítottam a trend és a ciklus hatásától, vagyis kivontam azokat az 

idősorból (ezzel létrehozva az egyedi szezonális eltéréseket). A maradék azonban még tartalmazta a véletlent. 

Ezt a komponenst úgy tudtam kiszűrni, hogy a különbségeket a megfelelő szezonokra nézve a periódusok (i) 

szerint átlagoltam. Azonban ekkor szükség volt még egy korrekcióra, s így maradt meg végül az, ami 

megmutatja, hogy a szezonális hatás miatt az adott időszakban mennyivel tér el az idősor adata az 

alapirányzatnak megfelelő értéktől. 

Mindezeket képletesen is megmutatva: 
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5.1. 7.5.1 Additív modell 

Additív modell esetén a szezonális hatás mértékét a szezonális eltérés adja meg, melynek kiszámításához a 

megfigyelt és a becsült adatok különbségeire van szükség. 

 ;  

Nyers szezonális eltérés: 

 

Amennyiben a szezonális eltérések öszege nulla, úgy a számítások itt befejeződenek. Az esetek nagy 

többségéban azonban ez nem így van. Ilynekor korrigált szezonális eltérést kell számítani a szezonális eltérések 

átlagának segítségével. 

Korrigált szezonális eltérés: 

ha  akkor  ahol  

5.2. 7.5.2 Multiplikatív modell 

Multiplikatív modell esetén a szezonális hatás mértékét a szezonindex adja meg, melynek kiszámításához a 

megfigyelt és a becsült adatok hányadosaira van szükség. 

 ;  

Nyers szezonindex: 

 

Amennyiben a szezonindeek összege nem négy, úgy korrigált szezonindex számítására van szükség. A korrigált 

szezonindex számításához a szezonindexek átlagát kell felhasználni. 

Korrigált szezonindex: 

Ha  akkor  ahol  

6. 7.6 Az idősorelemzés gyakorlata 

A személygépkocsi állomány alakulását a következő táblázat tartalmazza: 
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Idő 

Szgk 

(1000 db) 

1980 992 

1981 1079 

1982 1172 

1983 1257 

1984 1350 

1985 1437 

1986 1532 

1987 1619 

1988 1712 

a. Becsülje meg az idő és a személygépkocsik száma közötti lineáris kapcsolatot! 

b. Adja meg a becsült paraméterek standard hibáit! 

i. Igazolja a β1 paraméter szignifikanciáját! 

a. 95% biztonsággal szerkesszen konfidencia intervallumot a paraméterekre! 

Megoldás: 

a) Becsülje meg az idő és a szgk-k közötti lineáris kapcsolatot! 
 

Idő yt 
 

t2 yt*t  e2  

1980 992 1 1 992 990 4 129 600 

1981 1 079 2 4 2 158 1080 1 72 900 

1982 1 172 3 9 3 516 1170 4 32 400 

1983 1 257 4 16 5 028 1260 9 8 100 

1984 1 350 5 25 6 750 1350 0 0 

1985 1 437 6 36 8 622 1440 9 8 100 

1986 1 532 7 49 10 724 1530 4 32 400 

1987 1 619 8 64 12 952 1620 1 72 900 

1988 1 712 9 81 15 408 1710 4 129 600 
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∑ 12 150 45 285 66 150  
36 486 000 

Normálegyenletekkel: 

 

 

Az idő és a személygépkocsik közötti lineáris kapcsolat: 

 

1979-ben a trend szerint 900 személygépkocsi volt. A személygépkocsik száma évente átlagosan 90 ezer 

darabbal nőtt 1980 és 1988 között. 

vagy ∑t=0 módszerrel: 
 

Idő yt 
 

t2 yt*t 

1980 992 -1 1 -3968 

1981 1 079 -2 4 -3237 

1982 1 172 -3 9 -2344 

1983 1 257 -4 16 -1257 

1984 1 350 0 0 0 

1985 1 437 1 1 1437 

1986 1 532 2 4 3064 

1987 1 619 3 9 4857 

1988 1 712 4 16 6848 

∑ 12 150  
60 5400 
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Az idő és a személygépkocsik száma közötti lineáris kapcsolat: 

 

1984-ben 1350 személygépkocsi volt. A gépkocsi állomány évente 90 kocsival nő. 

A további számításoknál a normálegyenletes módszer eredményeit használjuk 

b) Adja meg a becsült paraméterek standard hibáit! 

 

 

 

i. Igazolja a β1 paraméter szignifikanciáját! 

1.  

2.  

3. próbafüggvény  

4. kritikus érték:  

5. Döntés: Elutasítjuk H0-t, azaz az x és y között szignifikáns kapcsolat van. 

d) 95% biztonsággal szerkesszen konfidencia intervallumot a paraméterekre! 
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7. 7.7 Összefoglalás 

1. Egy áruház forgalmának alakulása 1999 és 2000-ben: 
 

Idő 
Forgalom 

(mFt) 

1999.1 7 

.2 10 

.3 17 

.4 14 

2000.1 18 

.2 29 

.3 30 

.4 35 

a. Becsülje meg az idő és a forgalom közötti lineáris kapcsolatot és adja meg a becsült paraméterek standard 

hibáit! 

b. 99% biztonsággal szerkesszen konfidencia intervallumot a paraméterekre! 

i. Additív kapcsolatot feltételezve jellemezze a szezonalitást! 

a. Multiplikatív kapcsolatot feltételezve vizsgálja meg a szezonalítást!  

1. Egy építőanyagokat forgalmazó vállalkozás által értékesített csempe mennyiségének alakulása (millió db): 
 

Év 
Negyedév 

I. II. II. IV. 

1998 40 54 66 52 

1999 38 58 70 54 

2000 44 60 70 60 

a) Határozza meg az áruforgalom alapirányzatát mozgóátlagolással! 

b) Vizsgálja meg a szezonalítást, additív kapcsolatot feltételezve! 
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