
A Bayes- tétel 

 

Thomas Bayes 18. századi brit matematikus nevéhez kötődik a Bayes-tétel, melyet ő 

életében sosem publikált, halála után a jegyzeteiből szerkesztette és adta ki Richard Price. 

A Bayes-tételt a tudomány több ágában is alkalmazzák, sőt több hétköznapi területen hasznos. 

Mivel ilyen sok gyakorlati felhasználással rendelkezik, ezért a tétel kimondása helyett egy 

gyakorlati példával vezetem be. 

Ha valaki felteszi nekünk a kérdést, hogy Géza vajon könyvtáros vagy földműves, és 

más információ nem áll rendelkezésünkre, valószínűleg földművest válaszolunk, mivel 

Magyarországon ez sokkal gyakoribb foglalkozás. A példa kedvéért tegyük fel, hogy minden 

könyvtárosra 20 földműves jut. Ekkor annak a valószínűsége, hogy Géza könyvtáros 

 
1

21
= 4,8% 

Most tegyük fel, hogy valaki, miután felteszi a kérdést, egy rövid jellemzést ad Gézáról: 

Géza egy csendes, szégyenlős ember, nagyon segítőkész, de nem nagyon érdekli a többi ember. 

Szüksége van a rendre, és mindig odafigyel a részletekre. Ez az új bizonyíték mennyiben 

változtatja meg annak a valószínűségét, hogy Géza könyvtáros? 

Vegyünk egy 210 emberből álló csoportot, amiből 10 könyvtáros, 200 farmer: Kék 

színnel jelöltem a könyvtárosokat, sárgával a földműveseket. 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 



Tegyük fel, hogy szerintünk 40% az esélye, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 

könyvtárosra igaz a leírás, ugyanakkor 10%, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 

földművesre is igaz.  

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

A könyvtárosok közül 4 emberre teljesül a feltétel, a földművesek között 20-ra. Annak 

a valószínűsége, hogy Géza könyvtáros, azoknak a könyvtárosoknak a száma, akikre illik a 

leírás osztva az összes olyan emberrel akire illik a jellemzés. 

P =
4

4 + 20
=

4

24
=
1

6
= 16,67% 

A esemény jelölje, hogy Géza könyvtáros. 

B esemény, hogy illik rá a leírás. 

Annak a valószínűsége, hogy Géza könyvtáros, ha illik rá a leírás: P(AǀB) 

P(AǀB) =
4

4 + 20
 

A 4 embert, aki könyvtáros, és illik rá a leírás, ki tudjuk számolni, ha az emberek számát 

(e) megszorozzuk P(A)-val, ekkor megkapjuk a 10 könyvtárost, valamint meg kell szorozni 

P(BǀA)-val, ami annak a valószínűsége, hogy ha valaki könyvtáros, és teljesül rá a leírás. 



Ehhez hasonlóan a földművesek száma e ∗ P(¬A). Azoknak a földműveseknek a száma, akikre 

illik a jellemzés: e ∗ P(¬A) ∗ P(Bǀ¬A). 

P(AǀB) =
e ∗ P(A) ∗ P(BǀA)

e ∗ P(A) ∗ P(BǀA) + e ∗ P(¬A) ∗ P(Bǀ¬A)
 

Látható, hogy e-vel lehet egyszerűsíteni. 

P(AǀB) =
P(A) ∗ P(BǀA)

P(A) ∗ P(BǀA) + P(¬A) ∗ P(Bǀ¬A)
 

A nevezőt fel lehet egyszerűbben is írni, mivel ez mutatja annak a valószínűségét, hogy teljesül 

a jellemzés.  

P(AǀB) =
P(A) ∗ P(BǀA)

P(B)
 

Ez lényegében a Bayes-tétel. 

A bizonyítás felettébb egyszerű: jobb oldalt átírva a feltételes valószínűség definíciójára 

vezethető: 

P(AǀB) ∗ P(B) = P(A ∩ B) 

P(AǀB) =
P(A ∩ B)

P(B)
 

 

Feladatok: 

Egy kereskedő 3 termelőtől szerez be almákat. A vásárolt mennyiség 45%-a az 

első termelőtől származik, ennek fele első osztályú. A második termelőtől az összes 

mennyiség 35%-át szerzi be, ennek 70%-a első osztályú, míg a harmadik termelő csak 

első osztályú árut szállított. Kiválasztunk egy almát és az nem első osztályú. Mennyi a 

valószínűsége annak, hogy a második termelőtől származik? 

Legyenek az események, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott alma az egyes 

termelőktől származik sorban X, Y és Z. Hogy az alma első osztályú E, és hogy az alma 

második osztályú M. A Bayes-tételt felírva: 

P(YǀM) =
P(Y) ∗ P(MǀY)

P(M)
 

P(Y) = 35% = 0,35 

P(MǀY) = 1 − 70% = 30% = 0,3 

P(M) a teljes valószínűség tételével kiszámolható: 

P(M) = P(X) ∗ P(MǀX) + P(Y) ∗ P(MǀY) + P(Z) ∗ P(MǀZ) 

P(M) = 0,45 ∗ 0,5 + 0,35 ∗ 0,3 + 0,2 ∗ 0 = 0,33 



P(YǀM) =
P(Y) ∗ P(MǀY)

P(M)
 

P(YǀM) =
0,35 ∗ 0,3

0,33
= 32,82% 

Annak a valószínűsége, hogy egy nem első osztályú alma a második termelőtől való 32,82% 

 

A következő táblázat az autóvezetők életkor szerinti éves baleseti statisztikáit 

tartalmazza. 

 

életkor baleset okozás valószínűsége %-os megoszlás az összes autóvezető közül 

-30 0,06 20% 

30-50 0,02 45% 

51- 0,04 35% 

 

Ha egy adott évben az autóvezető nem okozott balesetet mekkora a valószínűsége, hogy 

50 évnél idősebb? 

P(CǀN) =
P(C) ∗ P(NǀC)

P(N)
 

 

O=okozott balesetet 

N=nem okozott balesetet 

A:=az autóvezető 30 év alatti P(A)=0,2  

B:=az autóvezető 30 év és 50 év közötti P(B)=0,45 

C:=az autóvezető 50 év feletti P(C)=0,35 

P(NǀA)=1-P(OǀA)= 1-0,06=0,94 

P(NǀB)=1-P(OǀB)= 1-0,02=0,98 

P(NǀC)=1-P(OǀC)= 1-0,04=0,96 

P(N) = P(A) ∗ P(NǀA) + P(B) ∗ P(NǀB) + P(C) ∗ P(NǀC) 

P(N) = 0,2 ∗ 0,94 + 0,45 ∗ 0,98 + 0,35 ∗ 0,96 = 0,965 

P(CǀN) =
P(C) ∗ P(NǀC)

P(N)
=
0,35 ∗ 0,96

0,965
= 34,82% 

Annak a valószínűsége, ha valaki nem okozott balesetet, hogy 50 évnél idősebb: 34,82% 



 

 Egy vizsgán a hallgatók 60%-a első éves, 30%-uk másodéves, a többiek felsőbb 

évesek. Annak a valószínűsége, hogy egy hallgató vizsgán elért eredménye legalább 

közepes, rendre 6/25, 9/20, és 3/5. Ha egy találomra kiválasztott hallgató eredménye 

közepesnél gyengébb, akkor mennyi a valószínűsége annak, hogy az illető első éves? 

 

Egy géphez szükséges alkatrészt két helyről szerzünk be, az egyik helyről szállítottak 

hibátlan működésének valószínűsége 0,9, a másik helyről származónak pedig 96%. Jelenleg az 

első típusúból 8, a második fajtából 12 darab van összekeverve. Találomra kiveszünk egy 

alkatrészt. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az nem hibátlan? 

 

Valamely üzletbe három termelőtől szállítanak egy terméket, amelynek 2%-a selejtes. 

A második termelőtől kétszer annyi terméket szállítanak, mint az elsőtől. A selejtarány az első 

termelőnél 4% a másodiknál 2%, míg a harmadiknál minden századik termék selejtes. Egy 

terméket véletlenszerűen kiválasztva mi a valószínűsége, hogy azt a harmadik termelőtől 

szállították?  

 

 

További feladatok itt találhatóak: 

https://www.mateking.hu/system/files/docs/feladatok.bayes-tetel.teljes-valoszinuseg-

tetele.pdf 

 

Készítette: Berta Csaba Zsolt 
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