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1 
1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztás indoklása, aktualitása 

A közúti közlekedés kiemelten fontos az európai integráció és kohézió 

támogatásában, a magas szintű jólét biztosításában, melynek alapvető feltételként kell 

megteremtenie a magas közlekedésbiztonsági szintet. A közúti közlekedésbiztonság ezért 

kiemelt helyet kapott abban a fehér könyvben, amely a 2010-től 2020-ig tartó időszakra 

vonatkozó közlekedéspolitikával foglalkozik. 

A balesetet1 szenvedő úthasználók számának csökkentése kiemelt fontosságú a 

közlekedési rendszer átfogó teljesítményének javítása, valamint a polgárok és a 

vállalkozások igényeinek és elvárásainak kielégítése szempontjából, ezért „olyan 

koherens, holisztikus és integrált megközelítésre van szükség, amely érvényre juttatja a 

többi szakpolitikai céllal fennálló szinergiát. Arra kell törekedni, hogy a közúti 

közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szakpolitikákba – helyi, országos, európai és 

nemzetközi szinten egyaránt – beépüljenek más közpolitikák célkitűzései, és ez fordítva is 

igaz.” (Európai Bizottság, 2010) 

„A legtöbb halálos kimenetelű baleset a külterületi utakon történik (2008-ban az 

összes halálos közlekedési baleset 56%-a ezeken történt, az autópályákon bekövetkezett 

balesetek 6%-ot tettek ki). Meg kell találni tehát annak a módját, hogy az infrastruktúra 

biztonságos irányítására vonatkozó elveket a szubszidiaritás elvének 

figyelembevételével fokozatosan ki lehessen terjeszteni a tagállamok alsóbbrendű 

közúthálózatára is. 

A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a közúti infrastruktúra uniós 

finanszírozása iránti tagállami kérelmek a biztonsági követelményeknek is 

                                                           
 

1 A „baleset” alatt minden esetben személysérüléses közúti balesetet értek. 
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megfeleljenek. A későbbiekben vizsgálat tárgyát fogja képezni, hogy ezen elvet a külső 

segítségnyújtás esetében is alkalmazni lehessen.” (Európai Bizottság, 2010) 

Ezért a Bizottság alapvető intézkedéseket fogalmazott meg: 

1. „gondoskodni fog arról, hogy európai forrásokból csak olyan 

infrastruktúra részesülhessen támogatásban, amely összhangban áll a 

közutak és alagutak biztonságára vonatkozó irányelvekkel;  

2. ösztönözni fogja, hogy az infrastruktúra biztonságos irányítására 

vonatkozó elvek alkalmazandóvá váljanak a tagállamok alsóbbrendű 

közútjaira is, különösen a bevált módszerek megosztása révén.” (Európai 

Bizottság, 2010) 

Mindezek ismeretében, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az európai 

forrásokból, jellemzően azok az infrastrukturális beruházások részesülhetnek megfelelő 

intenzitású támogatásban, melyek a biztonságra vonatkozó irányelvekkel összhangban 

vannak és alapvetően teljesítik a Bizottság elvárását, mely szerint kimutatható a 

társadalmi-gazdasági hasznosság. 

Az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy 

versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. 03. 28.-án 

kiadott Fehér Könyv kitűzte azt a célt is, hogy 2050-re az Európai Unió útjain 

bekövetkezett halálesetek számának szinte nullára kell csökkennie, valamint az EU célul 

tűzte ki azt is, hogy a közúti baleseti sérültek száma a felére csökkenjen. 

Az elmúlt években, többek között a sikeres intézkedéseknek köszönhetően javult 

számos közlekedésbiztonságot jellemző mutató. Azonban, az Európai Bizottság 2015. 

márciusi „Közúti közlekedésbiztonság az Európai Unióban” című jelentéséből az derült 

ki, hogy 2014-ben a közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma Európában 1%-kal 

csökkent, ami jelentősen alacsonyabb érték, mint az előző években (2012–2013) mért 

8%. 

Ezért az Európai Parlament 2015. szeptember 9-i állásfoglalása, a közlekedésről 

szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé 

vezető út (2015/2005(INI)) című dokumentumban – amely a Bizottságnak az „Útiterv az 

egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és 

erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című fehér könyvére (COM(2011)0144), 

a Bizottság „Európai közlekedéspolitika 2010-ig: ideje dönteni” című bizottsági fehér 

könyvre (COM(2001)0370), a Bizottság „Európai digitális egységes piaci stratégia” című 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2005(INI)
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2011&DocNum=0144
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2001&DocNum=0370
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közleményére (COM(2015)0192), a Bizottság „Együtt a versenyképes és erőforrás-

hatékony városi mobilitás felé” című közleményére (COM(2013)0913) dokumentumok 

ismerete alapján készült – az alábbiakat kéri a 34. pontban, a közúti közlekedésbiztonság 

tekintetében: 

 „azon célkitűzés haladéktalan elfogadását, hogy a súlyos sérüléseket szenvedő 

személyek száma 2020-ig 40%-kal csökkenjen, teljes körű uniós stratégia bevezetése 

mellett; felszólítja a tagállamokat, hogy annak érdekében, hogy a Bizottság felállíthassa 

e célt és stratégiát, haladéktalanul bocsássanak rendelkezésére minden releváns 

statisztikai adatot; 

   –azon intézkedések megerősítését, melyek célja a közúti balesetekben elhalálozó 

vagy sérüléseket szenvedő személyek számának csökkentése, 

   –a 2020-as közúti közlekedésbiztonsági célkitűzés megvalósítása érdekében tett 

fellépést a halálesetek számának 15 000 alá történő csökkentésére, költség-hatékony 

közúti közlekedésbiztonsági intézkedések uniós és nemzeti szintű bevezetése és 

végrehajtása révén, 

   –a veszélyeztetett védtelen úthasználókat – különösen a kétkerekű járműveket 

használó személyeket, a városi környezetben közlekedő gyalogosokat és az idősebb 

járművezetőket − érő balesetek számának csökkentésére irányuló intézkedéseket, 

   –közlekedésbiztonsági intézkedéseket a közelgő közúti intézkedéscsomag keretén 

belül, valamint a Bizottság 2011–2020-as közúti közlekedésbiztonsági programjának 

félidős felülvizsgálatát, 

   –a közúti biztonsági infrastruktúra igazgatásának a 2008/96/EK irányelv 

felülvizsgálata keretében történő bővítését, az irányelv fő intézkedéseinek 

kiterjesztésével a közúti hálózat egyéb részeire, többek között az autópályák valamennyi 

szakaszára, valamint a vidéki és városi utakra is.” (Európai Parlament, 2015) 

„A 2008/96/EK irányelv elfogadásával az Unióban első alkalommal jött létre a 

közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének közös kerete. Ez az irányelv 

ugyanakkor csak a TEN-T folyosókra alkalmazandó, Unió-szerte eltérően értelmezik és 

hajtják végre, és a közúti közlekedésbiztonság nyomon követésének csupán az eljárási 

szempontjaira összpontosít.” (Európai Parlament, 2014) 

 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2015&DocNum=0192
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2013&DocNum=0913
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Az EU elvárásaival, direktívákkal és az iránymutatásokkal természetesen a hazai 

stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok összhangban állnak. 

Az Európai Unió 3. Cselekvési Terve a tagállamokat arra ösztönözte, hogy a közúti 

közlekedésbiztonság fejlesztésére vonatkozó nemzeti terveket állítsanak össze. Ez a 

célkitűzés adta Magyarország közúti közlekedésbiztonsági programjának kiinduló 

feltételét is és határozta meg alapvető feladatait. Így született meg a Magyar 

Közlekedéspolitika 2003-2015 című stratégiai dokumentum, melynek egyik célja a 

közlekedésbiztonság javítása. Így Magyarország közlekedéspolitikai programja a 

„Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” címet viseli. A Magyar Országgyűlés 19/2004. 

(III. 26.) OGY határozatával elfogadott programja a közlekedésbiztonság területén az 

európai unióban megfogalmazottnál enyhébb célkitűzéseket tartalmaz. A korábban 

megfogalmazott cél: a személysérüléses balesetek és a halálos áldozatok számának 2010-

ig történő 30%-os, valamint 2015-ig történő 50%-os csökkentése a 2001. évi helyzethez 

képest (“Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (2014-2016),” 2014). 

A Nemzeti Közlekedési Stratégiában (NKS) megjelenő közlekedésbiztonsági 

irányokat az eddigi eredmények tükrében határozták meg. Az NKS-ban megjelölt 

beavatkozási területek szorosabban igazodnak az európai programhoz, továbbá 

könnyebben igazíthatók hozzá a hazai akciók és célok. 

A közösségi stratégiai dokumentumokban megjelenő közlekedésbiztonsági 

célkitűzések részletes akcióprogramja a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 

(2014-2016), amely az ország közlekedésbiztonságának fejlesztésére irányuló szükséges 

intézkedéseket, javaslatokat, pénzügyi forrásokat három évet felölelő időszakra kiadott 

akcióprogramban foglalja össze. A 2. fő pillérben került azonosításra a biztonságos 

infrastruktúra témaköre, ahol az úthálózat magasabb biztonsági szintjének elérése a 

kitűzött stratégiai cél. 
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1.2. Célkitűzések 

Értekezésem célja olyan – az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK 

irányelvéhez és a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelethez szorosan kapcsolódó – a közúti 

infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása, mely 

gyakorlati alkalmazásával elősegíti az Európai Unió közlekedésbiztonsági elvárásaiban 

megfogalmazott stratégiai célok elérését. 

Az értekezés kidolgozása során nagy hangsúlyt fektettem a közlekedésbiztonság 

területén, különösen a közúti balesetek bekövetkezését becslő matematikai-statisztikai 

eljárásoknál alkalmazott elméleti modellek megismerésére, és a modellek alkalmazási 

lehetőségeinek, illetve a hazai adaptálás vizsgálatára. 

A nemzetközi és hazai gyakorlatban alkalmazott eljárások tapasztalatainak, a 

kutatási eredmények, a balesetek és az infrastruktúra összefüggéseinek és az alkalmazott 

becslő modellek feltárásának segítségével célom egy olyan modell kialakítása, amely a 

rendelkezésre álló és származtatott adatok alapján, a beruházások értékelései során 

szükségszerűen alkalmazott költség-hatékonyság és költség-haszon elemzés 

módszertanainak megfelelő bemenő adatokat képes előállítani. Így az értekezés 

meghatározó célja egy lehatárolt közúti hálózatra vonatkoztatott baleseti 

veszteségértékek és baleseti gyakoriságok becslése. 

Ennek érdekében célom a társadalmi-gazdasági szempontrendszert is figyelembe 

vevő javíthatósági lehetőségek alapján lehatárolni a további vizsgálatok alapját képző 

közúthálózatot. 

Célom a modellezéshez szükséges bemenő adatok előállítására alkalmas moduláris 

eljárás kifejlesztése, amely képes a közúti mérési adatok automatikus feldolgozására. 

A felmért és származtatott adatok meghatározását követően célom a 

személysérüléses közúti balesetek térbeli eloszlásának az elemzése újszerű, térstatisztikai 

eljárásokkal. 

A térbeli vizsgálatok eredménye alapján további célom a vizsgált közúti hálózatra 

vonatkoztatott Biztonsági Teljesítmény Függvények meghatározása, melyek alkalmasak 

az országos közúthálózat előrebecsült baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságának 

becslésére.  
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1.3. Vizsgálatok módszertani háttere 

Az értekezésben a célokkal összhangban a klasszikus kutatási módszerek széles 

körét alkalmaztam. Ezek közül is kiemelendők a területi matematikai statisztikai 

elemzésekhez használt térinformatikai és matematikai megoldások alkalmazása, továbbá 

az azok alkalmazásához általam továbbfejlesztett eljárások, valamint modellek. 

Vizsgálataim során feltártam a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján a közúti 

közlekedési szektor közlekedésbiztonságra vonatkozó, fogyasztói negatív externális 

mechanizmusának a becslési, közelítési módszereit. A szakirodalom kutatása elsősorban 

nemzetközi szakirodalmi cikkek, nemzeti kutatási tanulmányok és európai kutatási 

projektek eredményein alapszik. A hazai adaptációkat elemző cikkek Gulyás, Holló, 

Jankó, Koren, Reimann munkásságának eredményei, valamint Borsos – rendkívül 

szorosan a témámhoz kapcsolódó – publikációi, melyekre a megfelelő helyen az 

értekezésem későbbi részében hivatkozom. 

Az európai gyakorlatban alkalmazott módszerek alkalmazási lehetősége kapcsán 

értekezésemben ismertetem az általam kialakított, illetve továbbfejlesztett eljárásokat. 

Ezek a megállapítások azokra az eredményekre épülnek, amelyeket a tanszéki 

kutatóműhely2 tagjaként magam, vagy témavezetőként hallgatóim segítségével 

dolgoztam ki. Munkámban a közúti közlekedési gépjárművek üzemszerű használata 

során a külső gazdasági hatások közül a legjelentősebb hatást, vagyis a bekövetkező 

baleseteket vizsgáltam. 

 

1.ábra Külső költség kategóriák megoszlása személygépjárművek esetében EU-27-ben 2012-ben 

forrás: (Becker et al., 2012)  

                                                           
 

2 BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék 
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1.4. Hipotéziseim 

 Moduláris eljárás fejleszthető, amely képes közúti mérések által rögzített GPS 

adatok automatikus feldolgozására, a vízszintes és a függőleges vonalvezetés 

ívparamétereinek meghatározására. 

 Megállapítható, hogy a Poisson-eloszlást alkalmazó Biztonsági Teljesítmény 

Függvény kialakítás a II. rendű főúthálózaton korlátos. 

 Megállapítható, hogy a II. rendű főúthálózaton történt közúti balesetek területi 

eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg. 

 Meghatározhatóak azok a Biztonsági Teljesítmény Függvények, melyek 

alkalmasak az országos közúthálózat előrebecsült baleseti, halálozási és sérülési 

gyakoriságának modellezésére. 

 A közúti infrastruktúrát és a forgalmat jellemző meghatározó paraméterek és 

historikus adatok együttes felhasználásával megbecsülhetők a közút baleseti 

veszteségértékei. 
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2 
2. Közlekedésbiztonsági 

intézkedések vizsgálati módszere, 

modellalapok háttere 

A közlekedési nagyberuházásoknak van egy sor olyan egyedi tulajdonságuk, amely 

megkülönbözteti azokat a gazdasági élet egyéb területén történő beruházásoktól. Ezek a 

tulajdonságok különösen hangsúlyozzák a döntések szakszerű előkészítésének a 

prioritását, mivel a projektek jellemzően magas beruházási költségek mellett valósulnak 

meg, a projektek élettartama több évtizedre tehető és a nem megfelelően előkészített 

beruházás később magas erőforrás igénybe vétele mellett korrigálható (Tánczos et al., 

1998). 

Ezek a tulajdonságok kiemelik annak a fontosságát, hogy a közlekedésbiztonsági 

megvalósítási projektekkel kapcsolatos döntések csak szakszerű, megbízható módszerek 

alkalmazása mellett szülessenek meg (Békefi, 2006). 

Az ún. kisköltségű beavatkozások esetében annak ellenére, hogy sok esetben a 

projektek élettartama nem mérhető évtizedekben, szintén célszerű a nagyprojektek 

mintájára a hatékonysági és hasznossági elveket figyelembe venni. 

A közlekedési beruházások hatékonyságának vizsgálatára jellemzően költség-

haszon, költség-hatékonysági, valamint multikritériumos elemzést alkalmaznak (Holló, 

2006; Mocsári, 2009; Tánczos et al., 1998). 

A költség-haszon elemzés a vizsgált projekt élettartama alatt fellépő beruházási, 

üzemeltetési, bevételi pénzáramokat oly módon veszi figyelembe, hogy azokban a tisztán 

pénzügyi tételeken túl a társadalmat érintő hatások monetarizált értékét is szerepelteti. A 

kifejezetten közlekedésbiztonsági beruházások társadalmi haszna jellemzően a balesetek 

elkerüléséből származó negatív fogyasztói externália csökkenés társadalmi-gazdasági 

összértéke (Holló, 2006; Tánczos, 1995). A beruházást követő társadalmi hatások 

ismerete és a beruházás várható hatásának az ismerete azonban önállóan nem elegendőek, 
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ugyanis a beruházás esete nélkül fellépő társadalmi költségek ismerete is szükségszerű az 

elemzés elvégzéséhez (Sipos et al., 2015). 

A költség-hatékonyság elemzés során a hatások és költségek számbavétele történik. 

A költségeket itt is szükséges számszerűsíteni, a hatások pénzben való kifejezése helyett 

azonban az állapot változás naturáliákkal való jellemzése valósul meg. Tehát a költség-

haszon elemzés során felvázolt folyamatok itt is relevánsak, annyi megkötéssel, hogy a 

beruházás által a negatív fogyasztói externáliában elért csökkenés összértéke helyett, az 

intézkedés által megelőzött baleseti gyakoriságokkal operálunk. Szintén a korábbiakhoz 

hasonlóan, a beruházást követő baleseti gyakoriságok ismerete önállóan nem elegendő, 

ugyanis a beruházás igénybevétele nélkül fellépő baleseti gyakoriságok ismerete is 

szükségszerű az elemzés elvégzéséhez (Borsos, 2010). 

A feltételezett társadalmi-gazdasági külső költségértékeknek és baleseti 

gyakoriságoknak a meghatározására a továbbiakban bemutatásra kerülő becslési 

eljárások alkalmas keretet adnak. 

Ezeknek a napjainkban alkalmazott fejlett, a közlekedésbiztonság területét érintő, 

társadalmi-gazdasági szempontokat is figyelembe vevő modelleknek a többsége szinte 

minden esetben kapcsolatba kerül a matematikai statisztikával, különös tekintettel a 

Bayes-féle statisztikára (Elvik, 2008; Hauer, 1983). 

Az alkalmazott módszerek tekintetében az empirikus, illetve a hierarchikus Bayes-

módszerek terjedtek el (Elvik, 1999; Koren és Borsos, 2009). Az empirikus eljárás során 

múltbéli baleseti adatokat használnak fel az a priori valószínűség meghatározására, míg 

a hierarchikus módszer során hierarchikus valószínűségi eloszlásokat használnak 

(Poisson, Gamma, Lognormális) erre a célra. Ennek során a baleseti Poisson-eloszlás 

statisztikai jellemzőit is valamilyen eloszlásúnak feltételezik, ezáltal egy további, 

magasabb szintű véletlenszerűséget vezetve be a rendszerbe. 

Mivel a nemzetközi gyakorlatban már széles körben elterjedt a hasonló modellek 

alkalmazása, ezért ezeknek a modelleknek a használatához szükséges átfogó 

matematikai, statisztikai ismereteket bemutatom a 2.1-es fejezetben, majd rátérek a 

bevált, nemzetközi gyakorlatokban felhasználásra kerülő, kifejezetten 

közlekedésbiztonsági alkalmazási lehetőségek tárgyalására. 
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2.1.  Matematikai, statisztikai háttér 

2.1.1. A teljes valószínűség tétele 

Teljes eseményrendszernek (T.E.R.) hívják a valószínűségszámításban az 

események egy olyan (𝐵1, 𝐵2, …) legfeljebb megszámlálható rendszerét, melyre a 

következők teljesülnek: 

1. P(∑ 𝐵𝑖𝑖 ) = 1 

2. P(𝐵𝑖𝐵𝑗) = 0  (∀i, j-re, ha  i≠j) 

3. P(𝐵𝑖) > 0 (∀ i-re) 

Azaz, ha a Bi pozitív valószínűségű események lényegében (azaz egy nulla 

valószínűségű eseménytől eltekintve) lefedik az egész eseményteret, illetve bármely két 

esemény lényegében diszjunkt. 

Ha A és B két esemény, és P(B) > 0, akkor P(A | B) = 
𝑃(𝐴𝐵)

𝑃(𝐵)
  képlettel definiáljuk A 

B-re vonatkozó feltételes valószínűségét, ami tartalmilag annyit jelent, hogy ha már 

tudjuk, hogy a B esemény bekövetkezett, mekkora az A esemény valószínűsége. 

Ha most A egy tetszőleges esemény, 𝐵1, 𝐵2, … pedig egy T.E.R., akkor A 

valószínűsége kiszámítható a következő formában:  

  P(A) = ∑ 𝑃(𝐴 |𝑖 𝐵𝑖) 𝑃(𝐵𝑖). (1) 

Ez a teljes valószínűség tétele.  

2.1.2. A Bayes-tétel 

Ha visszafelé kérdezünk, azaz tudjuk, hogy A bekövetkezett, mi a valószínűsége, 

hogy „azért” mert 𝐵𝑖 teljesült, az előző tétel és a feltételes valószínűség definíciójának 

egyszerű alkalmazásával éppen  a Bayes-tételt nyerjük: 

 P(𝐵𝑖 | A) = 
𝑃(𝐴 |𝐵𝑖) 𝑃(𝐵𝑖)

∑ 𝑃(𝐴 |𝐵𝑗) 𝑃(𝐵𝑗)𝑗
 . (2) 

Ez a gondolatmenet a kiindulópontja az ún. Bayes-féle elméletnek, amelyet a 

következőkben tárgyalok. 
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2.1.3. A Bayes-féle gondolatmenet 

Adott lesz egy Y (egyelőre diszkrét) valószínűségi változónk, amelynek eloszlását 

nem ismerjük pontosan, de van valamiféle előzetes információnk vagy feltételezésünk 

róla. Y lehetséges kimeneteleinek felel meg az előző pontból a 𝐵𝑖 teljes eseményrendszer. 

Az információink alapján hozzárendelünk az egyes kimenetelekhez valószínűségeket 

(azaz feltételezünk egy eloszlást), ezeket hívjuk a priori valószínűségeknek (𝑃(𝐵𝑖)). 

Utána kísérletet végzünk, és a kísérlet kimenetelétől függően (azaz újabb információt 

nyerve) megadunk egy új eloszlást. Ez fel fogja használni a kísérlet eredményét és az a 

priori eloszlásunkat is. Ez lesz az a posteriori valószínűség eloszlásunk.  

A kísérlet során egy X valószínűségi változót vizsgálunk, amely kimenetelének a 

Bayes-tételben az A esemény felel meg. A 𝑃(𝐴 |𝐵𝑖) eloszlásokat ismertnek feltételezzük 

minden lehetséges A kimenetelre (pl. mert explicit módon kiszámíthatók). Így a Bayes-

tétel alapján minden i-re kiszámítjuk a P(𝐵𝑖 | A) valószínűségeket, a 𝑃(𝐵𝑖)-k helyén az a 

priori eloszlással számolva. Ezzel egy P(Y | X∈ 𝐴) feltételes eloszlást kapunk, amely 

valóban használja az a priori feltevésünket és a kísérlet eredményéből származó 

információt is. Ez a kívánt a posteriori eloszlásunk (Wickmann, 1999). 

A módszer természetesen tovább fejleszthető, melyek közül a leginkább használt 

technikák a következőek. Hierarchikus, vagy többszintű Bayes-módszer használatos 

bonyolult folyamatok vizsgálatára, ahol a mérések különböző szinteken állnak 

rendelkezésre. Az eljárás során lehetőség nyílik a modellparaméterek és azok közötti 

összefüggés strukturálására, ezáltal a feladat szempontjából lényeges és lényegtelen 

paraméterek elkülönítésére. Figyelembe vehető továbbá a megfigyelt adatok függése az 

ún. hiperparaméterektől is. Ezek a hiperparaméterek a feladat szempontjából nem 

lényegesek, azonban szükségesek az a priori eloszlások paramétereinek 

meghatározásához. A hierarchikus struktúra segít a feladat kedvezőbb felosztásában és 

ezáltal a probléma jobb megértésében. A módszer hátránya az, hogy a feladat 

numerikusan nehezen megoldható, illetve nehezen követhető. Ennek megoldására a 

gyakorlatban numerikus szimulációs módszereket, Monte Carlo szimulációt szokás 

használni. A többszintű módszerhez hasonló másik gyakran használatos technika a 

Bayes-módszer ismételt alkalmazása, mely során az előző lépésbeli a posteriori becslés 

adja a következő lépés a priori valószínűségét. Ezáltal lehetővé válik az eredmények 

finomítása az adatok függvényében (Lan és Persaud, 2012). 
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Az elméleti Bayes-módszer mellett a gyakorlatban az ún. empirikus Bayes-módszer 

használata terjedt el (Borsos, 2010). A technika abban különbözik az előbb ismertetettől, 

hogy az a priori valószínűséget nem rögzítve vesszük fel, hanem már az adatok 

felhasználásával határozzuk meg. Ezáltal az elméleti módszer által támasztott számítási 

igények nagy mértékben lecsökkennek. A különböző a priori valószínűség számítás 

következtében az empirikus módszert az elméleti hierarchikus Bayes-módszer 

közelítésének tekinthetjük, mely során a legfelsőbb paramétereket (azaz a 

hiperparamétereket) a legvalószínűbb értékre állítjuk be (Chang és Kim, 2012). 

2.1.4. A Bayes-tétel folytonos alakja 

Az általános esetben úgy értelmezzük a valószínűséget, hogy adott egy Ω nemüres 

alaphalmaz, ez lesz az eseménytér. Vesszük Ω részhalmazainak egy „jó tulajdonságú” 

rendszerét, ezek lesznek az események, melyeknek meg akarjuk adni a valószínűségét. 

(Jó tulajdonságú azt jelenti, hogy zárt minden értelmes legfeljebb megszámlálható 

halmazműveletre, azaz megszámlálható unióra és metszetre, ill. különbségre és 

komplementerképzésre stb.; a mértékelmélet az ilyen halmazrendszereket nevezi σ-

algebrának) (Denkinger, 1978). A halmazrendszeren pedig adott egy P nemnegatív értékű 

halmazfüggvény, amely az üres halmazhoz 0-t rendel, monoton (azaz nagyobb halmazhoz 

nem rendelhet kisebb értéket), ill. megszámlálhatóan additív (ami azt jelenti, hogy ha 𝐴1, 

𝐴2, 𝐴3, … diszjunkt halmazok a halmazrendszerből, akkor P(⋃ 𝐴𝑖
∞
𝑖=1 ) = ∑ 𝑃(𝐴𝑖)

∞
𝑖=1 . Ha 

még az is igaz, hogy P(Ω) = 1, akkor P tekinthető valószínűségnek.  

Ekkor az egyes események valószínűségét a P valószínűségi mérték szerinti 

integrállal adhatjuk meg, azaz egy adott A esemény valószínűsége: P(A) = ∫ 𝑑𝑃
 

𝐴
. Ha adott 

egy X valószínűségi változó (egy függvény, amely az eseménytérről a számegyenesre 

képez), akkor pl. a P(X < 2) azt jelenti, hogy mennyi azon halmaznak a valószínűsége Ω-

ban, amely azon pontokból áll, amelyeket X a 2-nél kisebb számokba képzett: P(X < 2) 

= P(𝑋−1((-∞ , 2))) (Medvegyev, 2002). 

Az F(x):= P(X < x) függvényt hívjuk X eloszlásfüggvényének. Ha ez 

differenciálható, akkor f(x):= F’(x) az X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye. 

Ilyenkor (és nekünk csak ilyen esetünk lesz – a diszkrét változóktól eltekintve) a 

valószínűségi változót folytonosnak hívjuk, és a számegyenes tetszőleges (gyakorlati 

szempontból legalábbis) részhalmazának valószínűségét megkapjuk a sűrűségfüggvény 

hagyományos (Riemann-féle) integrálásával: P(X ∈ B) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
 

𝐵
. 
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A folytonos esetben így az f(x) függvény felel meg a diszkrét esetbeli 𝑝𝑘:= P(X = 

k) valószínűségeloszlásnak, az integráljel az összeadásnak, stb. Hasonlóan az 

eddigiekhez, a feltételes valószínűségek helyett feltételes sűrűségfüggvényt tudunk 

használni. Méghozzá úgy, hogy adott lesz X és Y valószínűségi változó, ill. együttes f(x,y) 

sűrűségfüggvényük (az F(x,y):= P(X < x, Y < y) együttes eloszlásfüggvény második 

vegyes parciális deriváltja). Ebből kiszámítható Y sűrűségfüggvénye: 𝑓𝑌(y) = 

∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥
∞

−∞
. Ekkor az X változó Y = y értékre vonatkozó feltételes sűrűségfüggvényét 

a feltételes valószínűség analógiájára az f(x | Y = y) = 
𝑓(𝑥,𝑦)

𝑓𝑌(𝑦)
 alakban számíthatjuk ki 

(rövidebb jelölés: f(x | y)). 

Ily módon a teljes valószínűség tétele a következő alakot ölti: 𝑓𝑋(x) = 

∫ 𝑓(𝑥 |𝑦) ∙ 
∞

−∞
𝑓𝑌(y) dy. 

A Bayes-tétel általánosítása pedig a: f(y | x) = 
𝑓(𝑥 |𝑦)∙ 𝑓𝑌(𝑦) 

∫ 𝑓(𝑥 |𝑦)∙ 
∞

−∞ 𝑓𝑌(𝑦) 𝑑𝑦
 képlet lesz. 

Azokban az esetekben, amikor az egyik változó diszkrét, a másik folytonos, a 

megfelelő képletek értelemszerű ötvözését használjuk (Denkinger, 1978). 

2.2. Általános közlekedésbiztonsági alkalmazások 

2.2.1. Szakaszon kialakuló baleseti gyakoriságok és a szakaszgyakoriságok 

viszonya  

A balesetek száma egy szakaszon jó eséllyel tekinthető Poisson-eloszlású 

valószínűségi változónak (X) (Elvik, 2008). A 𝜆 paramétert azonban eredetileg nem 

ismerjük, maga is egy valószínűségi változó (Λ). Milyen lehet az eloszlása? 

Mindenképpen folytonos változót érdemes keresnünk, hiszen az átlagos balesetszámról 

van szó adott idő alatt (pl. egyes évek átlaga), így tört értékeket is felvehet. Feltehető, 

hogy nagyon sok balesetre nem kell számítanunk, tehát az eloszlás gyorsan csengjen le. 

Ha úgy ítéljük, hogy minél kisebb az átlag, annál valószínűbb (nem túl forgalmas, 

biztonságos szakasz), hogy célszerű exponenciális eloszlást választani. Ha azonban 

egynéhány balesetre lehet számítani (frekventáltabb, forgalmas helyeken), akkor találóbb 

lehet valamely Γ-eloszlás (Reiman és Gulyás, 2003). 

Nézzük először az exponenciális esetet: 
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Feltételezve a Λ változó egy konkrét értékét, egy adott balesetszám tehát a Poisson-

eloszlás képletével kapható meg:  

 P(X = k | Λ = 𝜆) = 
𝜆𝑘

𝑘!
∙ 𝑒−𝜆 . (3) 

Ez így egy feltételes eloszlás, a feltétel nélküli eloszláshoz a már ismertetett teljes 

várható érték tételével jutunk, ahol a feltételes változó (Λ) most exponenciális 

(paramétere legyen t, hiszen a 𝜆 már foglalt), beírva a tételbe annak sűrűségfüggvényét: 

 𝑝𝑘 = ∫  
∞

−∞
P(X = k | Λ = 𝜆) ∙ 𝑓𝛬(𝜆) d𝜆 = ∫

𝜆𝑘

𝑘!
∙ 𝑒−𝜆  ∙  𝑡

∞

0
𝑒− 𝑡 𝜆 d𝜆 = 

 = 
𝑡

𝑘!
 ∙ ∫ 𝜆𝑘 ∙ 𝑒−(𝑡+1)𝜆∞

0
 d𝜆 = 

𝑡

(𝑡+1)𝑘+1 ∙ 𝑘!
 ∙ ∫ 𝜆𝑘 ∙ 𝑒−𝜆∞

0
 𝑑𝜆 (4) 

kiemelve a konstansokat és összevonva, majd elvégezve a 𝜆 ~ 
𝜆

𝑡+1
 helyettesítést. 

Az integrál éppen a gamma-függvény a k + 1 helyen, azaz k!, így tudunk vele 

egyszerűsíteni: 

 𝑝𝑘 = 
𝑡

(𝑡+1)𝑘+1 = (
1

𝑡+1
)

𝑘

 ∙ 
𝑡

𝑡+1
 . (5) 

Mivel 
𝑡

𝑡+1
 + 

1

𝑡+1
 = 1, így éppen egy p:= 

𝑡

𝑡+1
 paraméterű geometriai-eloszlást kaptunk. 

Következzék a gamma-eloszlás esete: 

Az előzőekhez hasonlóan írjuk fel a feltétel nélküli eloszlást, a Γ 𝜆-paraméterét 

most is t-nek választva: 

𝑝𝑘 = ∫  
∞

−∞
P(X = k | Λ = 𝜆) ∙ 𝑓𝛬(𝜆) d𝜆 = ∫

𝜆𝑘

𝑘!
∙ 𝑒−𝜆  ∙ 

∞

0

𝑡𝛼

𝛤(𝛼)
 ∙  𝜆𝛼− 1𝑒− 𝑡 𝜆 d𝜆 = 

= 
1

𝑘!
∙ 

𝑡𝛼

𝛤(𝛼)
 ∙ ∫ 𝜆𝑘+ 𝛼− 1𝑒−(𝑡+1)𝜆∞

0
 𝑑𝜆 = 

1

𝑘!
∙ 

𝑡𝛼

𝛤(𝛼)
 ∙ 

1

(𝑡+1)𝑘+ 𝛼 ∫ 𝜆𝑘+ 𝛼− 1𝑒−𝜆∞

0
 𝑑𝜆 = 

 = 
1

𝑘!
∙ 

𝑡𝛼

𝛤(𝛼)
 ∙ 

1

(𝑡+1)𝑘+ 𝛼 ∙ Γ(k + α) (6) 

hasonlóan számolva az előző levezetéshez. Most a Γ-függvény Γ(s + 1) = sΓ(s) 

tulajdonságát használva tudunk egyszerűsíteni, majd átírjuk binomiális együttható alakba 

a kapott hányadost: 

 
1

𝑘!
 ∙ 

𝛤(𝑘 + 𝛼)

𝛤(𝛼)
 = 

(𝛼+𝑘−1) ∙ (𝛼+𝑘−2) ∙ … ∙ 𝛼

𝑘!
 = 

(𝛼+𝑘−1)!

𝑘! ∙(𝛼−1)!
 = (𝛼+𝑘−1

𝛼−1
) (7) 

Így rendezve képletünket, a következő valószínűségeloszlást nyerjük: 
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 𝑝𝑘 = (𝛼+𝑘−1
𝛼−1

) ∙ (
𝑡

𝑡+1
)

𝛼

 ∙ (
1

𝑡+1
)

𝑘

 (8) 

ami, ha α egész szám, éppen egy Pascal-eloszlás p:= 
𝑡

𝑡+1
 választással, ill. n:= α-val 

(Medvegyev, 2002). 

Tehát amennyiben a balesetek száma egy szakaszon jó eséllyel tekinthető Poisson-

eloszlású valószínűségi változónak és 𝜆 paramétert exponenciális-eloszlású valószínűségi 

változónak tekintjük, úgy egyszerűen geometriai-eloszláshoz jutunk, és amennyiben a 𝜆 

paramétert az általánosabb gamma-eloszlású valószínűségi változónak tekintjük, úgy 

binomiális, vagy más néven Pascal eloszláshoz jutunk. 

Az eljárást olyan országos szintű elemzésekhez célszerű alkalmazni, ahol a cél a 

baleseti gyakoriságok alapján történő szakaszgyakoriság becslése. 

2.2.2. A likelihood függvény és a Fisher-információ bevezetése 

Mint az előzőekben láttuk, tapasztalatok alapján feltételezzük egy adott változó 

valószínűségi eloszlását (pl. balesetek száma egy adott szakaszon), de annak nem 

ismerjük a paraméterét / paramétereit. Eloszlások egy családját paraméteresen megadva 

(diszkrét esetben a 𝑝𝜉(x) eloszlásokat, folytonos esetben az 𝑓𝜉(x) sűrűségfüggvényeket) 

a statisztika likelihood függvénynek nevezi, és L(x; ξ)-vel jelöli. A természetes alapú 

logaritmusát pedig log-likelihood függvénynek: l(x; ξ):= ln L(x; ξ). 

Ha a log-likelihood függvény differenciálható a ξ-változójában, akkor a derivált 

négyzetének (ξ-szerinti) várható értékét (azaz a második momentumát) Fisher-

információnak hívjuk: I(ξ):= 𝐸𝜉 ([
𝜕

𝜕𝜉
 𝑙(𝑥;  𝜉)]

2

) , amennyiben ez az érték véges. Az 

elnevezés azt fejezi ki, hogy ha egy n elemű mintából származtatjuk a likelihood 

függvényünket, akkor ezen érték nagysága összefüggésben áll a minta 

információtartalmával (Csiszár, 2009; Kostal et al., 2013). 

Ha a paraméterváltozónk többdimenziós, akkor ún. Fisher-információs mátrixot 

kapunk (melynek speciális esete az imént felírt formula), amelynek elemeit a 

következőképpen számíthatjuk ki (Kostal et al., 2013): 

 (𝐼(𝜉))𝑖,𝑗:= 𝐸𝜉 [(
𝜕

𝜕𝜉𝑖
 𝑙(𝑥;  𝜉)) (

𝜕

𝜕𝜉𝑗
 𝑙(𝑥;  𝜉))] (9) 
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feltéve, hogy a parciális deriváltak léteznek, ill. a mátrix elemei véges értékűek, 

továbbá Young tétele alapján látható, hogy ez a mátrix szimmetrikus lesz. A következő 

fejezetben szükségünk lesz az (𝐼(𝜉))𝑖,𝑗 = E (− 
𝜕2 𝑙

𝜕𝜉𝑖 𝜕𝜉𝑗  
) formulára, amit most az 

egyszerűség kedvéért csak az egydimenziós esetben mutatok meg, az általános eset 

analóg módon látható be. Fel kell tennünk mindenesetre, hogy l a ξ-változóban kétszer 

differenciálható. Továbbá feltesszük, hogy a valószínűségi változónk folytonos, szintén 

csak a jelölések egyszerűsítése céljából. 

Ekkor minden rögzített ξ értékre  L sűrűségfüggvény lesz, és ezért ∫ 𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥
∞

− ∞
 

= 1 teljesül. Így: 

0 = 
𝜕

𝜕𝜉
 ∫ 𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥

∞

− ∞
 = ∫

𝜕

𝜕𝜉
 𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥

∞

− ∞
 = ∫

𝜕 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉
 ∙  𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥

∞

− ∞
 (10) 

ahol az első egyenlőség abból következik, hogy a konstans (≡1) függvény deriváltja 

azonosan 0, a második a paraméteres integrálnál a deriválás és integrálás 

felcserélhetőségéről szóló tétel folyománya, a harmadik pedig a logaritmikus deriváltnak 

köszönhető. 

Még egyszer deriválva, használva a szorzat deriválására vonatkozó képletet, majd újra a 

logaritmikus deriváltat alkalmazva: 

0 = ∫
𝜕 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉
 ∙  𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥

∞

− ∞
 = ∫

𝜕2 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉2  ∙  𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥
∞

− ∞
 + ∫

𝜕 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉
 ∙  

𝜕𝐿(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉
𝑑𝑥

∞

− ∞
 = 

= ∫
𝜕2 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉2  ∙  𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥
∞

− ∞
 + ∫ (

𝜕 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉
)

2

 ∙  𝐿(𝑥;  𝜉)𝑑𝑥
∞

− ∞
 = 

 = E(
𝜕2 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉2 ) + E([
𝜕 𝑙(𝑥; 𝜉)

𝜕𝜉
]

2

) (11) 

Végül figyelembe véve a várható érték definícióját, az egyenlet átrendezésével 

éppen a kívánt formulát nyerjük (Kostal et al., 2013). 

2.2.3. Alacsony baleseti gyakoriságú, alacsony információtartalmú a priori 

eloszlások modellje 

Olyan esetben fogjuk vizsgálni a Bayes-féle módszert, amikor az a priori 

információnk semleges, illetve kevés. Ilyenkor megnő a likelihood függvény szerepe, „a 

mért adatok beszélnek”. Lesz egy szakaszunk, amit megfigyelünk, és lesz egy referencia-

szakaszcsoport (esetleg több), amivel összehasonlítást végzünk (Miranda-Moreno et al., 
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2008). Egy változtatás hatását vizsgáljuk – valamilyen beavatkozásét, aminek hatására a 

balesetszám csökkenését reméljük. Mindkét helyszínen lesznek mért adataink 

(balesetszámok), a megfigyelt helyszínen mind a beavatkozás előttről, mind utánról; a 

referencia-szakasz(ok)ban időben ugyanakkorról – csak ott természetesen nem történik 

beavatkozás. Így összesen négy valószínűségi változónk lesz, az eddigiekhez hasonlóan 

Poisson-eloszlásúaknak feltételezve, más-más paraméterrel: 

1. táblázat: Becslés változóinak illusztrálása 

forrás: saját szerkesztés 

 

 megfigyelt szakasz referencia-szakasz(ok) 

beavatkozás előtt 𝑋1 𝑋3 

beavatkozás után 𝑋2 𝑋4 

Az eloszlások várható értékei (és paraméterei) legyenek rendre: 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4. 

A mért balesetszámok pedig: 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 . 

 Feltételezve a hasonlóságot a két helyszín között, továbbá, hogy mindkét 

helyszínen hasonlóan változik a forgalom, veszélyesség-változási hányadosnak (röviden: 

veszélyesség-változás) fogjuk hívni a következő Θ változót: 

 Θ:= 
𝜆2,

𝜆1 ∙ 
𝜆4
𝜆3

 (12) 

Θ a megfigyelt helyszínen méri a beavatkozás hatását, úgy, hogy kiszűrje a nem a 

beavatkozás következtében bekövetkező balesetszám-változást: a 
𝜆2

𝜆1
 arány a tényleges 

változás, ezt korrigálja a 
𝜆4

𝜆3
 hányadossal, ami a referencia-helyszínen végbemenő 

változás, azt feltételezve ugyanis, hogy ez a változás egyébként is végbement volna. A 
𝜆4

𝜆3
 

hányadosnak külön nevet is adunk: trendparaméter, és η-val fogjuk jelölni. 

Így a valószínűségi változóinkat az új paraméterekkel felírva: 

 𝑋1~ Poisson(𝜆1), 𝑋2~ Poisson(𝜆1𝛩𝜂), 𝑋3~ Poisson(𝜆3), 𝑋4~ Poisson(𝜆3𝜂). (13) 

Most a Bayes-tétel általánosítását fogjuk alkalmazni. Legyen az a priori 

sűrűségfüggvényünk: π(Θ, η, 𝜆1, 𝜆3); a likelihood-függvényünk: L(x| Θ, η, 𝜆1, 𝜆3), ahol 

x = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4). Ekkor az a posteriori eloszlásunk: 
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 p(Θ, η, 𝜆1, 𝜆3 | 𝒙) = 
𝐿(𝒙| 𝛩,𝜂,𝜆1,𝜆3) ∙ 𝜋(𝛩,𝜂,𝜆1,𝜆3)

∫ ∫ ∫ ∫ 𝐿(𝒙| 𝛩,𝜂,𝜆1,𝜆3) ∙ 𝜋(𝛩,𝜂,𝜆1,𝜆3) 𝑑𝛩 𝑑𝜂 𝑑𝜆1 𝑑𝜆3 
 . (14) 

A likelihood függvényünk – miután az egyes Poisson-eloszlásokat nyilván 

függetlennek tételezzük fel: 

L(x| Θ, η, 𝜆1, 𝜆3) = 
𝜆1

𝑥1

𝑥1!
∙ 𝑒−𝜆1 ∙ 

(𝜆1𝛩 𝜂)𝑥2

𝑥2!
 ∙ 𝑒−𝜆1𝛩 𝜂 ∙ 

𝜆3
𝑥3

𝑥3!
 ∙ 𝑒−𝜆3 ∙ 

(𝜆3 𝜂)𝑥4

𝑥4!
∙ 𝑒−𝜆3 𝜂 (15) 

A számunkra érdekes paraméter (Θ) szerinti posterior-sűrűségfüggvény így a 

következő lesz (kiintegrálva a „felesleges” változókat): 

 p(Θ | x) = ∫ ∫ ∫ 𝑝(𝛩, 𝜂, 𝜆1, 𝜆3 | 𝒙) 𝑑𝜂 𝑑𝜆1 𝑑𝜆3  (16) 

Azt az esetet fogjuk vizsgálni, amikor a paraméterértékünk jelentős változása 

valószínűtlen. Ez akkor feltételezhető például, ha nem túl nagy az 𝑥1 balesetszám, hiszen 

ha kiugróan sok baleset történt az adott időszakban, akkor az valószínűleg távol esik a 

várható értéktől, és ennek alapján jócskán felülbecsüljük 𝜆1-et, és így jó eséllyel nagy lesz 

a változás (akár a beavatkozásunk hatásától függetlenül is). Akkor is várhatjuk, hogy a 

paraméterértékünk nemigen változik, ha a beavatkozásunk nem biztonsági jellegű 

intézkedés, hanem valamely más (e tekintetben semleges) célból történt (Lan és Persaud, 

2012). 

Az egyszerűség kedvéért az a priori sűrűségfüggvényünk meghatározásához 

Jeffrey általános szabályát használjuk (amely széles körben elfogadott), miszerint az a 

priori sűrűségfüggvény a Fisher-információs mátrix determinánsának négyzetgyökével 

arányos. A det(I(Θ, η, 𝜆1, 𝜆3) kifejezés – mint ez egy hosszadalmasabb számolással 

belátható – esetünkben 
1

𝛩
 lesz, így azt kapjuk, hogy: 

 π(Θ, η, 𝜆1, 𝜆3) ~ (
1

𝛩
)

1

2
  (17) 

Problémát okozhatna, hogy így a paramétertérben nem véges integrálú függvényt 

kaptunk, de a Bayes-statisztikában megelégszünk azzal, ha az a posterior eloszlás 

(korábban felírt) nevezőjében lévő integrál véges. 

 Nézzük meg tehát, hogy mit kapunk a posterior eloszlásnak! Alkalmazva a 

likelihood-függvényünket, ill. az a prior eloszlásunkat, a lehetséges egyszerűsítéseket 

elvégezve a következő képlethez jutunk: 
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p(Θ, η, 𝜆1, 𝜆3 | 𝒙) = 
1

𝐾
 · 𝑒−(1 + 𝛩𝜂) 𝜆1 ·  𝜆1

𝑥1+ 𝑥2 
· 𝑒−(1+ 𝜂)𝜆3 · 𝜆3

𝑥3+ 𝑥4 · 𝛩𝑥2− 0.5 · 

𝜂𝑥2+ 𝑥4 , 

ahol K:= 

∫ ∫ ∫ ∫ 𝑒−(1 + 𝛩𝜂) 𝜆1  ·   𝜆1
𝑥1+ 𝑥2 ·  𝑒−(1+ 𝜂)𝜆3 ·  𝜆3

𝑥3+ 𝑥4  ·  𝛩𝑥2− 0.5  

·  𝜂𝑥2+ 𝑥4 𝑑𝛩 𝑑𝜂 𝑑𝜆1 𝑑𝜆3 

  (18) 

A K-ban szereplő integrál pedig még akkor is véges lesz, ha néhány (akár az összes) 

mért érték 0. Így az előzőek alapján megfelelő a posterior eloszlást kaptunk és a 

modellezés elvégezhető. 

2.2.4. Baleseti gócpontok azonosítása hierarchikus Bayes-módszerrel 

A hierarchikus Bayes-féle eljárás közkedvelt módszer baleseti gócpontok 

meghatározására. Ahogy azt már említettük, a módszer alkalmas a feladat strukturálására 

és ennek során az útra jellemző paraméterek figyelembe vételére. Továbbá a már említett 

túlszórás kezelése, az alkalmazható eloszlásfüggvények száma, illetve a 

hiperparaméterektől való függés lehetősége teszi az eljárást számos probléma 

megoldására alkalmassá (Aregay et al., 2013).  

Tekintsünk n  darab vizsgált helyszínt és definiáljuk a rendelkezésre álló méréseket 

a következő vektor formában:  

  1

T

i ny y … y … y      (19) 

és a hozzájuk rendelt baleseti átlagokat:  

  1

T

i n… …         (20) 

Az a priori feltételezésünk az, hogy a balesetek egy adott megfigyelési periódusban 

Poisson-eloszlást követnek, melynek várható értéke i . Ezt a következő alakban írhatjuk:  

 Poisson( )i i iY     (21) 

Továbbá a várható értékeket a következő regressziós alakban fogalmazhatjuk meg:  
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 exp( )i i ix     (22) 

ahol, a korábbi jelöléseinkkel összhangban:  

 ix  az i -edik szakaszra jellemző tényezők vektor alakban: 
11

T

i k ix … x 
   
   ,  

   az eloszlásfüggvény paraméterei:  1 i k… …        ,  

 i  pedig az i -edik szakasz modellezési hibája.  

Bevezetve a exp( )i ix   és a exp( )i i   jelöléseket, a várható érték a 

következő egyszerűsített alakban írható:  

 i i i    (23) 

Megjegyezzük, hogy a  fejezi ki a nem ismert bizonytalanságot, az  modellezési 

hibának megfelelően. Ezt a paramétert hiperparaméternek tekinthetjük, melynek 

valamilyen a priori eloszlást veszünk fel , melynek várható értékét -val jelöljük. A 

hierarchikus Bayes-módszer során ezt az értéket is valamilyen a priori 

eloszlásfüggvénnyel írjuk le, melyet -val jelölünk. 

Az elmondottakat matematikailag formalizálva:  

 ( )i       (24) 

 ( )     (25) 

Végezetül az ismeretlen regressziós paraméterek   eloszlására kell megtennünk a 

priori feltételezéseinket. Erre tipikusan nulla várható értékű és magas szórású normális-

eloszlást használnak a gyakorlatban. A felvett hiperparaméterek eloszlásának 

megfelelően két modellezési megközelítés használatos, melyet a következőkben 

ismertetünk (Deublein et al., 2013).  

Poisson-Gamma model 

A hierarchikus Poisson-Gamma model a priori feltételezéseit a következő alakban 

foglalhatjuk össze:  

i i
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 ( )i          (26) 

 exp( )c   (27) 

 ( )a b     (28) 

Vagyis a nem modellezett bizonytalanság gamma-eloszlással jellemzett, melynek 

paramétereit   és   jelöli. Ezeknek a paramétereknek az eloszlását az a b c   

hiperparaméterek segítségével adhatjuk meg. Pontosabban:   exponenciális eloszlást 

követ, melynek paramétere c , míg a   paraméter gamma-eloszlással adott, melynek 

paramétereit a  és b  jelöli. Figyeljük meg a hiperparaméterek hierarchikus struktúráját, 

melyet a gamma-eloszlás jellemez (illetve annak speciális esete, az exponenciális 

eloszlás). 

Vizsgáljuk meg részletesebben a Poisson-gamma hierarchikus eloszlást. A 

kiindulási feltételezésünk az volt, hogy a balesetek száma Poisson-eloszlást követ, 

melynek várható értéke i . Láttuk továbbá azt is, hogy az empirikus Bayes-módszer 

esetén a Poisson-eloszlás, mint egyetlen paraméterű eloszlás, nem teljesen konzisztens a 

valóságban észlelt adatokkal. Ennek a jelenségnek a kezelésére adott megoldást a 

túlszórási paraméter bevezetése, illetve a hierarchikus eloszlások használata. A 

hierarchikus eloszlással ugyanis egy további valószínűségi tényezőt vezetünk a 

rendszerbe, mely a következő tulajdonságokkal rendelkezik. Kimutatható, hogy a 

második szinten bevezetett gamma-eloszlás nem változtatja meg a bekövetkező balesetek 

várható értékét, csak a szórását, ami így a Poisson-eloszlás és a gamma-eloszlás 

szórásából határozható meg (Medvegyev, 2002).  

Speciális esetként még használatos a negatív binomiális-eloszlás is, melyet a    

feltételezéssel kaphatunk meg a következő alakban:  

 ( )i        (29) 

 exp( )c   (30) 

Megjegyzem, hogy adott   érték mellett a kérdéses i  paraméter gamma-eloszlása 

1  várható értékű és szórása 
1
 .  
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Poisson-Lognormális modell 

A gamma-eloszlás helyett alternatív módszerként gyakran lognormális a priori 

eloszlást használnak a gyakorlatban. Ezáltal a hierarchikus Poisson-lognormális modell 

egyenleteit a következő alakban formalizálhatjuk:  

 
2 2log( ) Normal(0 )i i       (31) 

 
2 ( )a b     (32) 

Az ismertetett hierarchikus Poisson-Gamma, illetve Poisson-lognormális modellek, 

mint látható, nagyobb fokú véletlenszerűséget engednek meg, mint a hagyományos 

kétszintű Poisson modellezési eljárás. Továbbá a megközelítés lehetővé teszi a földrajzi 

változások modellezését is, például feltételes auto-regressziós eljárások alkalmazásával 

(Aregay et al., 2013).  

Bayes következtetés 

Miután az a priori disztribúciókat meghatároztuk, elvégezzük a mérést, és a 

hierarchikus Bayes-módszernek megfelelően előállítjuk az a posteriori valószínűségeket. 

Ahogy azt már említettem, ez a feladat numerikusan igen komplex, ezért közelítő 

eljárások szükségesek. A leggyakrabban használt módszer a Markov-lánc alapú Monte-

Carlo szimulációs algoritmus. A módszer során az a posteriori eloszlásfüggvény nagy 

mennyiségű mintáját állítják elő numerikusan. Ezek után a mintákból határozhatjuk meg 

a modellparamétereket (Heydari és Amador-Jiménez, 2012). 

A korábban ismertetett, teljes, hierarchikus Bayes-módszer lehetséges kiterjesztési 

módja a baleseti gócpontokban a balesetet befolyásoló strukturális tényezők azonosítása. 

Ezek a strukturális tényezők tipikusan nem befolyásolhatóak klasszikus 

közlekedésbiztonsági eszközökkel, illetve rövid idő alatt. Két csoportot 

különböztethetünk meg:  

 statikus tényezők: időben állandóak, mint pl. a földrajzi körülmények,  

 időben változó tényezők: időben fejlődnek és változnak, pl. demográfiai 

vagy urbanizációs körülmények. 
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A térbeli baleseti változók ( iy ) kiterjeszthetőek időben egy újabb index 

bevezetésével, így i jy   jelöli az i -edik szakaszon a j -edik évben bekövetkezett 

baleseteket. Ezt követően a Poisson-eloszlás megfelelő kiterjesztésével elvégezhető a fent 

vázolt Bayes-elemzés. A módszer alkalmazásával lehetővé válik a balesetek strukturális, 

illetve nem strukturális okainak feltárása (Hauer., 1992). 

Egy második továbbfejlesztése az algoritmusnak a hierarchikus Bayes-modell 

alkalmazása a veszélyes útszakaszok, kereszteződések rangsorolására. Hasonlóan a 

strukturális tényezők feltárásához, ebben az esetben is a baleseti modell kiterjesztése 

szükséges. Egy ilyen továbbfejlesztett baleseti modell figyelembe veszi az alábbi 

tényezőket:  

 balesetek száma,  

 halálesettel járó balesetek száma,  

 könnyű sérüléssel járó balesetek száma.  

Annak érdekében, hogy ezeket a tényezőket be lehessen vonni a vizsgálatba, egy 

alkalmasan választott költségfüggvény bevezetése célszerű, mely közös alapra helyezi az 

egyébként eltérő jelenségeket (Sipos és Török, 2009). Ez a vizsgált csoportoknak 

megfelelően egy adott szakaszhoz több valószínűségi változó hozzárendelését jelenti. Így 

például ,1iy , ,2iy  és ,3iy jelölheti az i -edik szakaszon bekövetkező, halálos, súlyos, illetve 

könnyű sérüléssel járó balesetek számát. A kiterjesztett változók felvétele után egy 

többváltozós Poisson-eloszlás konstruálható meg, amelynek alkalmazásával lehetőség 

nyílik a kívánt rangsorolásra (Hauer et al., 2002).  

2.2.5. Módszerek összehasonlítása – Bayes-faktor 

Az előzőekben ismertetett módszerek különböző Bayes-következtetéseket 

szolgáltatnak ugyanarra a közlekedésbiztonsági feladatra. Ezért szükséges lehet a 

különböző eredmények összehasonlítása és az eredmények további értékelése. Erre a 

célra szolgál a Bayes-faktor, melyet a következőekben ismertetünk (Lodewyckx et al., 

2011).  

A Bayes-faktor két következtetés összehasonlítására szolgáló mutató, mely azt 

mutatja meg, hogy átlagosan mennyire van összhangban a gyakorlatban megfigyelt 

adatokkal a vizsgálatok eredménye. Legyen adva egy adott D  adathalmazunk, melyet 
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két módszerrel (empirikus, illetve hierarchikus Bayes-modell) vizsgáltunk meg. Jelölje 

ezeket a modelleket A  és B . Ebben az esetben a Bayes-faktor a következő képlettel 

definiálható:  

 

 
 

A

AB

B

P D M
BF

P D M


 (33) 

vagyis két valószínűség hányadosa. Kihasználva a Bayes-tételt, a következő alakot 

írhatjuk:  

 

 
 

 

 
A A

AB

BB

P M D P M
BF

P MP M D


 (34) 

A fenti képlet azt mutatja, hogy a Bayes-faktor kapcsolatot teremt a két modellezési 

eljárás a priori és a posteriori valószínűségei között az alábbi általános alakban: "a 

posteriori valószínűségi arány = Bayes-faktor   a priori valószínűségi arány". 
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2.3. Közlekedésbiztonsági beruházások hatásai és a baleseti 

gyakoriságok  

Az értekezésem további fejezeteiben az intézkedések hatásának vizsgálatával, 

azon belül is a legkritikusabb területtel, a balesetek gyakoriságának becslésével 

foglalkozom, ezért ebben a fejezetben csak a rövid elméleti és hierarchikus felépítést 

vázolom fel. A modellezési eljárás során, azonban a megfelelő helyeken részletesen 

kifejtem a szükséges ismereteket. 

A közlekedés biztonságát javító intézkedések hatását empirikus Bayes-módszer 

alkalmazásával a következő általános algoritmus szerint lehet elvégezni:  

1. A biztonsági teljesítmény mérésére szolgáló függvény (BTF) 

meghatározása.  

2. A   túlszórási tényező meghatározása. 

3. Hihetőségi, relatív súlyok meghatározása.  

4. Várható balesetek, sérülési gyakoriságok becslése.  

2.3.1. A biztonsági teljesítmény függvénye (BTF) 

Matematikailag egy olyan modellről van szó, mely becslést szolgáltat egy adott 

útszakaszon a balesetek bekövetkezéséről. A függvény bemenete az útszakasz és a 

forgalom bizonyos paraméterei (pl. sávszám, sáv szélesség, ívsugár, forgalomnagyság, 

forgalomösszetétel), míg a kimenete a várható baleseti gyakoriság. Ebből fakadóan 

különböző besorolású útkategóriákhoz különböző BTF tartozik, megalkotásuk komplex 

statisztikai szoftverek segítségével történhet. A függvényt múltbéli adatokból 

konstruáljuk meg, mielőtt még az adott intézkedéseket alkalmaztuk volna (Hauer., 1992). 

Ezáltal a BTF megadja a bekövetkezés gyakoriságát abban az esetben, ha nem lett volna 

semmilyen beavatkozás. A könnyen kezelhetőség érdekében gyakori a BTF alakját 

lineáris regressziós alakban felvenni, azaz:  

 0 1 1i i i i n i n i iBTF x … x             (35) 

ahol a jelölések a következőek:  

 iBTF :  a balesetek bekövetkezésének gyakorisága a vizsgált i -edik 

útszakaszon, 

 1 i n ix … x   :  független változók, melyek az adott i -edik útszakasz 
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geometriáját és forgalomtechnikai jellemzőit reprezentálják, 

 0 i n i…    :  a regressziós együtthatók, 

 i :   nem modellezett véletlen hiba. 

Gyakorlati eredmények azt mutatják, hogy a bekövetkezés leginkább a mértékadó 

forgalom és a szakasz hossza függvényeként írható le, ezáltal a független változók száma 

(és a modell bonyolultsága) csökkenthető (Elvik, 2008). 

2.3.2. Túlszórás meghatározása 

Annak érdekében, hogy a BTF értéket kiszámoljuk, szükség van egy statisztikai 

eloszlásra, mely megadja a bekövetkezés gyakoriságát. Tipikusan Poisson-jellegű 

eloszlásokat használtak erre a célra, mely során feltételezik, hogy az eloszlás várható 

értéke és szórása azonos. A megfigyelések azonban azt mutatták, hogy előfordulhat, hogy 

a Poisson-eloszlás inkonzisztens a mérési adatokkal, a fentebb jelzett feltételezés 

következményében. Ezekben az esetekben a valószínűségi modell megváltoztatására van 

szükség. Annak eldöntésére, hogy az adatsor sérti-e a Poisson-eloszlás feltevését, a   

túlszórási tényezőt célszerű használni, mely kifejezi, hogy a szórás meghaladja-e az 

átlagértéket.  

Ezt követően minden egyes útszakaszhoz hozzárendelhető a szakaszra jellemző 

túlszórási tényező, mely értékek leginkább az adott szakasz hosszától, vagy a becsült 

baleseti gyakoriságtól függenek:  

 i iL    (36) 

ahol:  

 i  jelöli az i -edik szakasz túlszórását,  

   az eredő túlszórási tényezője,  

 iL  az i -edik szakasz hossza,  

   pedig 0  és 1  közötti konstans, ez a tényező fejezi ki a vizsgált 

szakaszok közötti hasonlóság mértékét. Amennyiben teljesen különböző 

geometriájú és tulajdonságú szakaszokat vizsgálunk, úgy   értéke 0 , míg 

identikus szakaszok esetén 1.  
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Egy másik módszer a túlszórási tényező meghatározására a szakaszonkénti   

eloszlás feltételezéséből adódik. Ebben az esetben a i  értékét a következő képlet 

definiálja:  

 i iBTF    (37) 

ahol   értéke 0  és 1  között változhat. Amennyiben  0  , akkor a standard 

binomiális eloszlást kapjuk, míg 0   esetben a  -eloszlás szórása iBTF  növekedésével 

csökken (Hauer., 1992). 

2.3.3. Relatív súlyok  

A különböző túlszórási tényezők figyelembevételéhez relatív súlyok bevezetése 

szükséges (Hauer et al., 2002). Az egyes szakaszok súlyát a következő képlettel 

definiálhatjuk:  

 
i

i

i BTF

N
w

N 

 


 (38) 

2.3.4. Várható balesetek becslése 

Amennyiben a baleseti teljesítmény, a túlszórások, illetve a relatív súlyok 

meghatározásra kerültek, kiszámíthatjuk a várható balesetek becslését a következő 

képlettel:  

 (1 )i i i i iw w BTF      (39) 

ahol i  jelöli a várható balesetek számát az útszakaszon, illetve i  a historikus 

balesetek száma az útszakaszon. 

2.3.5. Hatékonyság értékelése  

Az empirikus Bayes-módszer utolsó lépése az esetleges alkalmazott beavatkozások 

(pl. útfelújítás, útburkolati jelek újra festése) hatékonyságának kifejezése, mint a várható 

balesetek és a tényleges balesetek különbségének a meghatározása. Az előző lépésben 

meghatározott várható baleset szám és a megfigyelt balesetek számának ismeretében ez 

könnyen elvégezhető. Ez az egyszerűsített számítási mód nem veszi azonban figyelembe 
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a különböző, adatforrásokból fakadó bizonytalanságokat. Ennek érdekében a következő 

szórásnégyzetet vezethetjük be:  

 
2 (1 )i i i      (40) 

Vagy alternatív módon a korábban definiált változókkal:  

 2 1 i
i i

i i

BTF
BTF

L




 
   

 

 (41) 

Ezáltal a hatékonysági indexet a következő alakban kapjuk:  

 

 
2
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i

i

i

i

i









  


 (42) 

Ennek segítségével a relatív eltérés a bekövetkező balesetek számában az 

100(1 )i  képlettel számolható (Deublein et al., 2013). 
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3 
3. Lehatárolások 

3.1. Vizsgálati hálózat lehatárolásának módszertana 

Mivel a teljes országos közúthálózat vizsgálata a rendelkezésemre álló 

erőforrásokat megítélve nem végezhető el teljes körűen, ezért a hálózat hosszának 

lehatárolását tűztem ki célul. Így az értekezés 3. fejezetében a további fejezetekben 

vizsgált hálózatot határozom meg. 

A vizsgálni kívánt hálózat lehatárolását társadalmi-gazdasági megközelítés, a 

veszteségértékek és a javíthatósági lehetőség alapján teszem meg, ahol a kiválasztásra 

kerülő hálózat azokat a közös útkategóriába tartozó hálózati elemeket tartalmazza, 

melyeken a leginkább elérhető a negatív külső gazdasági hatás csökkenése. 

3.2. Geoadatbázis létrehozása, szakaszolás 

A lehatárolás első lépéseként az országos közúthálózaton jelentkező baleseti 

veszteségértékeket határoztam meg. Ehhez ArcGIS alapú térinformatikai geoadatbázist 

építettem, annak érdekében, hogy a vizsgált országos közúthálózati és baleseti adatok 

térbeli elemzése is elvégezhető legyen. A térképi alaphálózatot az OKA2000 által 

generált, 2013.12.31-ei teljes országos közúthálózatot tartalmazó állomány szolgáltatta. 

Az EOV koordináta rendszerű térinformatikai alaphálózatot a forgalomnagyság, a közút 

kategória, a pályakód, a szakasz jelleg és a forgalomnagyság-érvényességi szakasz 

alapján szakaszoltam. Amennyiben ezek közül bármelyik paraméterben változás történt, 

új szakaszt képeztem. Az így rész-szakaszokra bontott hálózat minden egyes rész 

szakasza a 2. táblázatban szereplő változók értékeit tartalmazta. 
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2. táblázat: Lehatárolás során alkalmazott változók 

forrás: saját szerkesztés 

KSZAM (közút száma),  SZAKJEL (szakasz jellege – átkelési, külsőségi),  

KEKM (Rész-szakasz kezdő kilométere),  KEMT (Rész-szakasz kezdő métere),  

VEKM (Rész-szakasz záró kilométere),  VEMT (Rész-szakasz záró métere),  

ANF (Átlagos napi forgalom [j/n]),  OM (összes motoros forgalom) [j/n],  

OTGK összes tehergépkocsi száma [j/n]  PKOD (Pálya kód),  

KUTKA (Közút kategóriája),  RSHOSSZ (Rész-szakasz hossz). 

A geoadatbázis második nagy részét a baleseti adatok képzik, melyeket a WIN-

BAL célszoftver alapadatai által állítottam elő 2010 és 2012 időintervallumban (Sipos, 

2011a). 

A baleseti adatok megbízhatóságára és az adatok helyhez való hozzárendeléséből 

adódó köztudott problémákra az értekezés során nem térek ki, azonban megjegyzem, 

hogy jelentős eltéréseket okozhatnak a számolások során. 

3.3. Adatillesztés, térbeli csatolások 

Az adatok és a geoadatbázis elkészítését követően lehetőség van arra, hogy a 

baleseteket és azok minden rögzített adatát összerendeljem az országos közúthálózat 

megfelelő szakaszával. Ennek több módja is ismert. Jelen adatbázisban a baleseteket 

térbeli elhelyezkedésüket mutató GPS koordináta alapján, valamint a baleseteket 

szelvényszámuk alapján is csatoltam a rész-szakasz állományú alaphálózathoz. Így 

dönthetek, hogy éppen milyen alapadatokkal szeretném elvégezni a vizsgálatot. 

Választhatom azt az esetet, hogy a vélhetően helyesen kódolt balesetek kerüljenek csak 

az adatbázisba, de ennek következményeként a helytelenül kódolt balesetek „elvesznek”. 

A másik lehetőség, hogy minden baleset belekerül az elemzésbe, de itt fenn áll a 

lehetőség, hogy rossz helyen kerül egy baleset megjelenítésre, ezzel torzítva az 

eredményeket. 

3.4. Veszteségértékek 

A baleseti veszteségértékeket előzetesen Kate McMahon (McMahon és Dahdah, 

2008) kutatásai alapján határoztam meg. Így egy halálos áldozat veszteségértéke az egy 

főre jutó GDP a vásárlóerő paritás alapján (PPP – Purchasing Power Parity), nemzetközi 

USD-ban kifejezett hetvenszerese, míg egy súlyos sérülés veszteségértéke ennek 

tizenhétszerese. Az értékeket a Világbank hivatalos adatai alapján képeztem (Markovits-

Somogyi et al., 2012; Sipos et al., 2012a). 
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3. táblázat: Baleseti veszteségértékek 2010 és 2012 között 

forrás: saját szerkesztés 

Év

 Egy főre jutó 

bruttó hazai termék 

értéke [Ft] 

 WorldBank Egy 

főre jutó bruttó 

hazai termék értéke 

[PPP (Current 

International Dollar)] 

Halálos áldozat 

veszteségérték 

[HUF/áldozat]

Súlyos sérülés 

veszteségértéke 

[HUF/sérült]

2010 2 694 596,80     21 134,84                 188 621 776,17        45 808 145,64    

2011 2 811 452,26     22 413,07                 196 801 658,17        47 794 688,41    

2012 2 877 798,35     22 189,78                 201 445 884,81        48 922 572,03     

A hazai kutatóknak (Holló és mtsai.) köszönhetően rendelkezésre állnak aktuális 

adatok a balesetekhez köthető veszteségértékekre vonatkozóan (Holló és Hermann, 

2013). Mivel az EU-ban nincs egységes módszertan a veszteségértékek 

meghatározására, ezért a modellezés során a baleseti veszteségértékek 

meghatározását paraméteresen végeztem. Az értekezésben közölt veszteségadatok a 

McMahon módszertan alapú veszteségértékeket tükrözik. A könnyű sérülésekre 

vonatkozó veszteségekre egységesen 887 e Ft-ot választottam (Holló és Hermann, 2013) 

alapján. 

A javíthatósági lehetőség számításához első lépésként a szakaszra jutó baleseti 

veszteségértékeket határoztam meg. Elő kellett állítanom minden egyes baleset 

veszteségértékét. Majd a szakaszon bekövetkezett baleseti veszteségértékeket 

összegeztem (Sipos és Tánczos, 2015). 

3.5. Kategóriaképzés 

Következő lépésként kategóriákat kellett képeznem. Az egyedi fajlagos baleseti 

veszteségértékkel jellemzett szakaszainkat ezeknek a kategóriáknak a fajlagos baleseti 

veszteségértékeihez hasonlítottam (Jankó, 2013). A kategóriák képzéséhez a közúti 

kategóriákat, az átlagos napi forgalom osztályközös értékeit, a szakaszjelleget és a 

teherforgalmi részarány kombinációit alkalmaztam, összesen 423 kategóriát hoztam létre. 

Az átlagos napi forgalom és a teherforgalmi részarány értékeit osztályközökbe soroltam. 
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4. táblázat: Átlagos napi forgalom és a tehergépjármű forgalom aránya alapján képzett osztályközök 

forrás: saját szerkesztés 

Forgalmi kategória Teherforgalmi arány 

ÁNF értékből képzett kategória [j/n] OTGK/OJ arányból képzett kategória [%] 

1 0 – 4000 1 0 – 5 

2 4001 – 10000 2 5 – 10 

3 10001 – 15000 3 10 – 15 

4 15001 – 20000 4 15 – 20 

5 20001 – 25000 5 20 – 25 

6 25001 – 6 25 – 

Szemléltetés céljából a 2. ábrán bemutatom egy 4 szakaszból álló hálózat 

alapadatainak indexelését. A minta hálózaton feltételezzük, hogy az 1-4 szakasz és a 2-3 

szakasz azonos paraméterekkel rendelkeznek, így azok azonos csoportba (G) kerülnek. 

Fekete „pötty” jelöli a halálos, piros a súlyos, zöld a könnyű sérüléses kimenetelű 

baleseteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra: Szakaszokra jellemző javíthatósági lehetőség 
forrás: saját szerkesztés 

Jelmagyarázat: 

 𝐴𝑔,𝑗,𝑖
𝐹,𝑆𝑅,𝑆𝐿
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 F  halálos áldozatok száma [fő] 

 SR  súlyos sérülések száma[fő] 

 SL  könnyen sérültek száma [fő] 

 g  csoportindex [-] 

 j  szakaszindex [-] 

 i  baleset indexe [-] 

 S  szakaszazonosító [-] 

 G  csoportazonosító [-] 
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Ezt követően meghatároztam minden egyes kategória fajlagos baleseti 

veszteségértékét [Ft/km/év]-ben. Mivel az alap geoadatbázis figyelembe veszi az osztott 

pályákat is, és azokat elkülönítve kezeli, ezért a közúti kategóriák hosszának 

meghatározásakor különös figyelemmel kell lennünk, ugyanis azok kihatnak a mutató 

képzésre. 

 𝐴𝐴𝐶𝑆𝑗𝑔 =
1

𝑚𝑔
∑ ∑

(𝐶𝐹𝐴𝑔𝑗𝑖
𝐹 +𝐶𝑆𝑅𝐴𝑔𝑗𝑖

𝑆𝑅 +𝐶𝑆𝐿𝐴𝑔𝑗𝑖
𝑆𝐿 )

𝐿𝑔

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1  (43) 

ahol: 

 𝐴𝐴𝐶𝑆𝑗𝑔 a csoport átlagos baleseti veszteségértéke [Ft] 

 n  balesetek száma [-] 

 m  szakaszok száma [-] 

 L  hossz [m] 

 CF  halálos áldozat veszteségértéke [Ft] 

 CSR  súlyos sérülés veszteségértéke [Ft] 

 CSL  könnyű sérülés veszteségértéke [Ft] 

A kategóriákra jellemző fajlagos baleseti veszteségértékeket nem tüntetem fel 

annak terjedelme miatt, összesen 423 kategóriát képeztem, az osztályozó paraméterek 

lehetséges kombinációi alapján. 

3.6. Javíthatósági lehetőségek meghatározása 

A kategóriákra jellemző fajlagos baleseti veszteségérték és az egyes szakaszok 

fajlagos baleseti veszteségértékeinek különbsége adja meg a javíthatósági lehetőséget 

(JL), amely az egyes szakaszok lehetséges fajlagos baleseti veszteségérték megtakarítása 

alapján készült közlekedésbiztonsági javíthatósági rangsor (továbbiakban KJR) 

(Jankó, 2013) előállítására használható. 

𝐽𝐿𝑗𝑔 = [∑
(𝐶𝐹𝐴𝑔𝑗𝑖

𝐹 +𝐶𝑆𝑅𝐴𝑔𝑗𝑖
𝑆𝑅 +𝐶𝑆𝐿𝐴𝑔𝑗𝑖

𝑆𝐿 )

𝐿𝑗
− ∑ ∑

(𝐶𝐹𝐴𝑔𝑗𝑖
𝐹 +𝐶𝑆𝑅𝐴𝑔𝑗𝑖

𝑆𝑅 +𝐶𝑆𝐿𝐴𝑔𝑗𝑖
𝑆𝐿 )

𝐿𝑔

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ] 𝐿𝑗  (44) 

ahol: 

 JL  javíthatósági lehetőség 

Alább láthatjuk a 3. ábrán piros színnel azokat a szakaszokat, amelyek 

biztonságának növelésében még jelentős tartalék van. 
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3. ábra: Szakaszokra jellemző javíthatósági lehetőség 

forrás: saját szerkesztés 

Miután a JL értékeket meghatároztam, a KJR előállítható. Hangsúlyoznám, hogy 

ez a rangsor csupán azt mutatja meg, hogy hol van olyan szakasz, amely a kategóriájára 

jellemző fajlagos baleseti veszteségérték átlagértékhez képest eltér, ahol alkalmas 

beruházással a szakaszra jellemző fajlagos baleseti veszteségérték csökkenthető. 

A teljes országos közúti hálózatból 1982 db, 1000 m-nél hosszabb, nem 0 kezdő 

km, ill. nem 0 kezdő m szelvényű szakasz alakult így (ezekhez a szakaszokhoz 

rendszeresen tévesen kódolnak baleseteket, így jelentős torzulást okoz), melyek fajlagos 

baleseti veszteségértéke a kategóriára jellemző átlagos értéknél nagyobb. 

 

4. ábra: Az országos közúthálózat javíthatósági lehetőségei [Millió Ft/Év] útkategória és 

forgalomnagyság [j/n] osztályköz függvényében 

forrás: saját szerkesztés 
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5. táblázat: Javíthatósági lehetőségek útkategóriánként, forgalomnagyság osztályközönként, 2010-2012 

baleseti adatok alapján 

forrás: saját szerkesztés 

 JL [millió Ft/Év] - Forgalomnagyság [j/n] 

 Útkategória  
 0 - 4000   4001-10000  

 10001-

15000  

 15001-

20000  

 20001-

25000  
 25001-   Összesen 

 autópálya  
               

25 
            698          441                 335             149     1 802         3 450     

 autóút               26              369                        3               53         32             483     

 I. rendű főút          1 644         10 404        2 158                 338              157       127         14 828     

 II. rendű 
főút  

        9 316         11 733        1 507                 369           68          22 993     

 Összesen        11 012         23 203         4 106              1 046             359        2 029          41 754     

A kategóriákra jellemző JL meghatározása mellett a kategóriák hosszát is 

meghatározva képeztem a RJL (relatív javíthatósági lehetőség) értéket. 

6. táblázat: Relatív javíthatósági lehetőségek útkategóriánként, forgalomnagyság osztályközönként, 2010-

2012 baleseti adatok alapján  

forrás: saját szerkesztés 

 RJL (relatív javíthatósági lehetőség) [millió Ft/Év/km] 

Útkategória 0 - 4000 4001-10000 10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001- Összesen 

autópálya 
0,83 9,44 10,25 5,48 6,42 6,16 6,58 

autóút 
1,85 14,59 0,00 0,58 16,27 7,10 9,29 

I. rendű főút 
13,29 25,53 18,76 16,91 25,58 74,73 22,00 

II. rendű főút 
15,80 20,36 20,34 22,39 0,00 12,32 18,22 

Összesen 
14,54 21,42 17,69 10,21 11,02 6,67 16,62 

 

Ezek alapján elmondható, hogy jellemzően a kisebb forgalmú, I. és II. rendű 

főúthálózat javításában rejlik jelentős tartalék. Az I. rendű főúthálózatnál a 4001-10000 

j/nap és a 20001-25000 j/nap forgalomnagyság között, míg a II. rendű főúthálózatnál a 

4001-20000 j/nap forgalomnagyság tartományban van jelentős javítási lehetőség (Sipos 

és Tánczos, 2015). 

Ugyan a 6. táblázat alapján az egységnyi úthosszra vetített javíthatósági lehetőség 

az I. rendű főutaknál a legnagyobb, azonban a javíthatósági lehetőségek összértéke az 5. 

táblázat alapján a II. rendű főúthálózaton a legnagyobb, így az értekezésemben szereplő 

további vizsgálatokat a II. rendű főúthálózatra korlátoztam. 

A lehatárolás társadalmi-gazdasági módszertana alapján, nem csak a hálózatot 

szűkítettem, hanem ezzel egyben a teljes országos közúthálózatra vonatkozó javíthatósági 

lehetőség értékeket is meghatároztam. 
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4 
4. Modellparaméterek 

4.1. Rendelkezésre álló paraméterek 

A baleseti, sérülési, halálozási gyakoriságokat becslő BTF-ek kialakítása során a 

rendelkezésre álló adatokat 3 elkülönülő adathalmaz szolgáltatta. 

A hálózatra vonatkozó adathalmazt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. állományaiból 

a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. biztosította, az adatokat az OKA2000 

szoftver generálta. A BTF-ek vizsgálata során az OKA2000 2013.12.31-ei állapotának 

megfelelő II. rendű főúthálózat ún. „shape” térinformatikai állományát használtam 

elemzésre. Ez a térinformatikai állomány 82511 rekordból és 107 mezőből (infrastruktúra 

és forgalmi paraméter) állt. A shape állomány ún. „Polyline” típusú elemeket tartalmazott 

(Baranyai és Sipos, 2015). 

A rekordok jelentik egyben a szakaszok számát is. A szakaszok képzésénél a 

homogén szakaszok kialakítása volt a cél (Sipos, 2011a) ahol mezőkben történő változás 

jelentette az alapot. Tehát bármelyik mezőben (infrastruktúra, forgalmi paraméter) 

változás állt be, úgy új szakaszt képeztem (Sipos és Török, 2010). 

 

5. ábra: OKA2000 2013.12.31. állapotának megfelelő II. rendű főúthálózat 
forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 



A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása Sipos Tibor 

37 

A második adathalmazt a KTI által 2014-ben a „Biztonságos infrastruktúra 

menedzsment támogatására alkalmas rendszer továbbfejlesztése” c. téma (Hamza et al., 

2014) keretében felmért II. rendű főúthálózat adatai képezték. A felmérés során egy 

kamerával és GPS vevővel felszerelt mérőjárművel járták be a 6. ábrán piros színnel 

bemutatott hálózatot, és időszinkronban rögzítették a GPS koordinátákat, valamint a 

kamera képeit. A felmérés során másodpercenként egy kép és egy GPS koordináta lett 

letárolva. Majd utólagos feldolgozás során az útburkolatról, statikus horizontális és 

vertikális jelzésrendszerről és az út menti környezetről számos paramétert rögzítettek. Ez 

az állomány ún. „Pont” típusú elemekből állt, ahol minden egyes pontot a felmérés egy 

GPS koordinátája jelentett. Az idő közben átszámozott és új utak miatt a felmért adatok 

és az OKA által generált shape fájl között eltérés mutatkozott, amit a 6. ábrán mutatok 

be. 

 

6. ábra: KTI által 2014-ben felmért és az OKA2000 2013.12.31. alapján felvett II. rendű 

főúthálózat és azok eltérései 

forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 

A harmadik nagy adathalmazt, a személysérüléses közúti baleseti adatokat, a KTI 

Nonprofit Kft. szolgáltatta. Az adatokat a WIN-BAL szoftver generálta, amely a KSH 

személysérüléses baleseti adatbázisra épül. A BTF kialakításhoz a 2010-2012 közötti 

személysérüléses közúti baleseti adatokat használtam. A személysérüléses közúti 

balesetek erre az időintervallumra vonatkozóan geokódolva vannak, tehát minden 

személysérüléses közúti baleset GPS koordinátával van ellátva, ami a baleset pontos 

helyszínét jelöli. Az adathalmaz így szintén „Point” típusú elemeket tartalmaz. A baleseti 
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adatok helyhez kötéséből adódó általános problémákkal az értekezésben nem 

foglalkoztam. A 2010-2012 között történt személysérüléses közúti balesetek térbeli 

elhelyezkedése a 7. ábrán láthatóak. 

 

7. ábra: KTI által 2014-ben felmért, az OKA2000 2013.12.31. alapján felvett II. rendű 

főúthálózat és a 2010-2012 személysérüléses közúti balesetek 

forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 

Mivel a három rendelkezésre álló adathalmazban jelentős eltérések vannak (új utak 

épültek, nem teljes a felmért hálózat stb.), ezért az adathalmazokat a térbeli átfedés 

módszerével leszűrtem. Így a közös alapot a térbeliség jelentette. Első lépésben 

kiválasztottam azokat a szakaszokat, melyek az OKA állomány és a KTI által felmért 

állományban kölcsönösen egymásnak megfelelnek, a közös elemekből képeztem egy új 

shape állományt (vizsgálati hálózat). Majd térbeli szűrést alkalmaztam a baleseti 

állományon is. Leválogattam azokat a baleseteket, melyek a „vizsgálati hálózaton” 

helyezkednek el. Így 3 olyan – még nem összekapcsolt – adathalmazt kaptam, melyek 

térben fedésben vannak. 

Majd a 3 adathalmaz összekapcsolását tettem meg az ún. „spatial join” eljárással. 

Első lépésben az OKA leszűrt Polyline típusú shape állományához rendeltem a KTI által 

felmért Point típusú adatállományát. Majd az így generált shape fájlhoz rendeltem a Point 

típusú baleseti állomány adatait. 

Az így kapott térinformatikai adatbázisból egy a 8. ábrán látható PolylineM típusú 

shape fájlt generáltam, majd az adatokat strukturált térinformatikai geoadatbázisba 

rendeztem, annak érdekében, hogy SQL-MATLAB-SPSS alapú műveleteket tudjak 
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végrehajtani. Innentől kezdve az ArcGIS felületet megjelenítésre és térbeli elemzésre 

használtam. 

 

8. ábra: A BTF meghatározása során vizsgált hálózat és az azon 2010-2012 között bekövetkezett 

személysérüléses közúti balesetek 

forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 

A térbeli szűrések elvégzését követően 73658 rekordra csökkent a hálózati elemek 

száma és a képzett változókkal együtt összesen 182 mező alakult. Amennyiben bármelyik 

mezőben változás történt, új szakasz kezdődött, így a forgalmi és az infrastruktúra 

paramétereket is figyelembe véve homogén szakaszokat kaptam a teljes hálózatra 

vonatkozóan. 

 

9. ábra: 81. sz. II. rendű főút három szakasza, a személysérüléses baleseti adatok 

megjelenítésével (világoskék-sárga-világoskék) 
forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 
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A teljes adatállomány változói nevét és a kategorikus változók esetében a felvehető 

lehetséges értékeket 2576 sorból álló SPSS Syntax fájlban tároltam, amit az értekezés 

terjedelmi korlátai miatt elektronikus formában közlök. 

Mivel a BTF vizsgálatba feltehetően bevonható alapparaméterek száma már a 

kezdetekben is meghaladta a 40-et, ezért a képzett szakaszok átlagos hosszúsága 

jellemzően 50 m körül adódott. 

7. táblázat: A II. rendű országos főúthálózat szakaszolásának leíró statisztikája, a szakaszok hosszára 

vonatkoztatva 

forrás: saját szerkesztés 

 Statisztika Standard 

hiba 

Szakasz hossza 

[km] 

Átlag ,0580 ,00021 

95% Konfidencia intervallum 

az átlagra 

Alsó ,0576  

Felső ,0584  

5% Nyesett átlag ,0539  

Medián ,0480  

Variancia ,003  

Standard szórás ,05687  

Minimum ,00  

Maximum 3,37  

Terjedelem 3,36  

Interkvartilis terjedelem ,08  

Ferdeség 11,530 ,009 

Csúcsosság 441,805 ,018 

Így lehetőség van arra, hogy akár egy rövid szakaszhosszra is becsléseket adjak, 

amire a kisköltségű közlekedésbiztonsági beruházások gazdasági vizsgálata esetén 

rendszerint igény van. 

A kiegészítő paraméterekkel együtt a közel végleges adatbázisban egy szakaszt 260 

paraméter jellemzett. Ezekbe természetesen beletartoznak a már származtatott 

paraméterek is. 

4.2. Hiányzó közúti paraméterek meghatározása 

Mivel a rendelkezésre álló alapparaméterek halmazát úgy ítéltem meg, hogy az 

általam elképzelt modellhez képest nem tartalmaz minden szükséges paramétert, ezért a 

célom az volt, hogy a legszükségesebbnek ítélt paraméterekkel, pl. a vízszintes 

vonalvezetés sugarával kiegészítsem (Sipos és Török, 2011a). Ebben a fejezetben ennek 

a témának a kérdéskörét tárgyalom és a paraméter meghatározásának módszertanára 

teszek javaslatot, majd egy példán keresztül bemutatom a módszertan alkalmazását, amit 

később kiterjesztettem a teljes vizsgált hálózatra vonatkozóan. 
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Célom olyan szoftver-rendszer kidolgozása volt, mely elősegíti a közutak 

ívsugarainak meghatározását GPS koordináták alapján. Moduláris eljárást fejlesztettem 

ki, mely a mérési adatokat automatikusan dolgozza fel, és értékeli ki. 

A feldolgozáshoz szükséges adatokat a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit 

Kft. „Biztonságos infrastruktúra menedzsment támogatására alkalmas rendszer 

továbbfejlesztése” című tanulmány (Hamza et al., 2014) készítése során felmért hálózati 

elemek GPS koordinátái szolgáltatták. 

4.3. A vízszintes vonalvezetés meghatározásának módszertani 

felépítése 

A program felépítését az 10. ábra szemlélteti. A mért GPS adatok beolvasását 

követően a program az ellipszoid koordinátarendszerben rögzített értékeket az Egységes 

Országos Vetületi (EOV) térképre vetíti. Ebben a koordinátarendszerben kerül sor a közút 

vizsgálatára. A geometriai elemzés során a program az útszakaszt egyenes, körívű, 

valamint tetszőleges ívű szakaszokra osztja fel és számítja a jellemző karakterisztikákat. 

Az így meghatározott geometriai paraméterek alapján pedig a további 

közlekedésbiztonsági tényezők számíthatók (Sipos, 2014). 

A következő fejezetekben az egyes modulok algoritmusait ismertetem. 

 

10. ábra: A program működését szabályozó folyamat 

forrás: saját szerkesztés 

A GPS szenzor által gyűjtött adatokat az ún. WGS’84 (World Geodetic System) 

vonatkoztatási rendszerben rögzítették. Ebben az ellipszoid koordinátarendszerben 

EOV koordinátarendszer 

transzformáció 

Geometriai elemzés 

Közlekedésbiztonsági 

paraméterek számítása 

Mért GPS adatok 

Közlekedésbiztonsági paraméterek 
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minden pontot három adat jellemez: földrajzi szélesség (Φ), földrajzi hosszúság (Λ) és 

magasság (z). Annak érdekében, hogy a vizsgált útról geometriai információkat nyerjek 

ki, a koordinátarendszer transzformációja szükséges, amikoris a WGS’84 vonatkoztatási 

ellipszoidot képsíkra vetítem. A Magyarországon 1975-től használt Egységes Országos 

Vetületet (EOV) alkalmaztam; ez redukált hengervetület, és alkalmas geodéziai, illetve 

geometriai vizsgálatokra. Az EOV rendszer vetületi kezdőpontja a gellérthegyi meridián. 

A WGS’84 koordinátarendszerről az EOV rendszerre való transzformáció kettős 

vetítéssel történik, a következő lépéseket követve (Varga, 1982): 

1. Gauss-gömbre történő áttérés 

Az első lépésben az ellipszoidról az ellipszoidhoz tartozó simulógömbre tértem át. 

Ehhez szükség van az ellipszoid fél-nagytengelyének, illetve fél-kistengelyének hosszára, 

melyet a-val, valamint b-vel jelöltem. Ebből számolható az ellipszoid ε excentricitása: 

 𝜀 = √
𝑎2−𝑏2

𝑎2 . (45) 

Az ellipszoidi (Φ és Λ) koordinátákból a következő zárt képletekkel számoltam a 

gömbi (φ és λ) koordinátákat: 

 𝜑 = 2 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 [𝑘 𝑡𝑔𝑛 (45° +
𝛷

2
) (

1−𝜀𝑠𝑖𝑛(𝛷)

1+𝜀𝑠𝑖𝑛 (𝛷)
)] − 90°, (46) 

𝜆 = 𝑛(𝛬 − 𝛬0), 

ahol k és n a simulógömb elhelyezésétől függő állandó, továbbá Λ0 a gellérthegyi 

meridián ellipszoidi földrajzi hosszúsága.  

2. EOV-re történő áttérés 

Az EOV-ra történő áttérés első lépéseként a gömbi koordinátákból (φ és λ) henger 

koordinátákat (φ’ és λ’) képeztem, a következő képletek alkalmazásával: 

𝜑′ = 𝑎𝑟𝑐 sin(sin(𝜑) 𝑐𝑜𝑠(𝜑0) − 𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝑠𝑖𝑛(𝜑0)𝑐𝑜𝑠(𝜆)), 

 𝜆′ = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛 (
𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝑠𝑖𝑛(𝜆)

𝑐𝑜𝑠(𝜑′′′)
), (47) 

ahol φ0  jelöli a gellérthegyi kezdőmeridiánt. 

A henger koordináták felhasználásával az EOV síkkordinátákat határoztam meg: 
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𝑥 = 𝑅𝑚0 ln tg (45° +
𝜑′

2
), 

 𝑦 = 𝑅𝑚0
𝜆′𝜋

180°
, (48) 

ahol m0 az ún. vetületi méretarány-tényező, míg R a Gauss-gömb sugara. 

Végül a kapott x, y síkkordinátákat az EOV koordinátarendszer középpontjába 

toltam, melyet gyakorlati okokból az ország területén kívül helyeztek el. Az EOV 

koordináták tehát: 

𝑋 = 𝑥 + 𝑋0, 

𝑌 = 𝑦 + 𝑌0. 

 

11. Ábra A síkkordináta rendszer eltolása 

forrás: saját szerkesztés 

Az EOV koordinátarendszerbe való transzformálás paramétereit a 8. táblázatban 

foglaltam össze. A GPS koordináták ilyen módon történő vetítése után már lehetőség 

nyílik az útszakasz geometriai vizsgálatára (Varga, 2003). 

8. táblázat: EOV koordináta rendszerbe való transzformálás 

forrás: saját szerkesztés 

Állandó Érték 

k 1.00311007693 

n 1.00719704936 

Λ0 19˚02’ 54.8254’’ 

a 6378160 m 

b 6356774,516 m 

φ0 47˚26’ 21.1372’’ 

m0 0.99993 

R 6378512,966 m 

X0 200000 m 

Y0 650000 m 
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4.4. Geometriai elemzés 

Az útszakasz horizontális geometriai vizsgálata során három különböző geometriai 

részt definiáltam: 

1. Egyenes szakasz 

2. Körív szakasz 

3. Tetszőleges ívszakasz 

A szakaszok megkülönböztetésére és meghatározására a következő algoritmust 

dolgoztam ki: 

1. Az egyenesek meghatározását legkisebb négyzetek módszerével végeztem el. Az 

EOV koordinátarendszerben adott X,Y párokra  

 �̂� = 𝐴𝑋 + 𝐵 (49) 

egyenlettel jellemzett egyenest illesztettem, ahol A és B az egyenes paraméterei. A 

paraméterek azon értékeit kerestem, melyek az alábbi négyzetes eltérést minimalizálják: 

 𝐽(𝐴, 𝐵) = ∑ (�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)
2

,𝑁
𝑖=1  (50) 

ahol N jelöli a mérési pontok számát. Az illesztés jóságára a következőképpen 

definiált R2 mérőszámot használtam: 

 𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑖−𝑌𝑖)2𝑁

𝑖=1

∑ (�̅�−𝑌𝑖)2𝑁
𝑖=1

, (51) 

 ahol �̅� a mérési pontok átlagát jelöli. Az R2  a lineáris regressziót jellemzi; minél 

közelebb esik az értéke 1-hez, annál inkább megfelelő a lineáris kapcsolat.  

Célom minél hosszabb egyenes szakaszok identifikálása volt. Ennek érdekében 

szekvenciális eljárást alkalmaztam, melynek során az adatpontok számát folyamatosan 

növeltem (Björk, 1996). Az útszakasz kezdő koordinátáitól indulva, először három mérési 

pontra illesztettem egyenest, majd az R2 mérőszámot vizsgáltam. Amennyiben egy előre 

meghatározott küszöbértéknél magasabb értéket kaptam, úgy az adatpontok számát 

eggyel megnöveltem, majd az illesztést és a jóság vizsgálatot megismételtem. Ezt addig 

folytattam, míg a küszöbértéknél alacsonyabb illesztési jóságot nem kaptam. Ily módon 

meghatározhatóak az adatsorban szereplő egyenes szakaszok, melyeket kezdő- és 

végpontjukkal, valamint hosszukkal együtt eltároltam (Nocedal és Wright, 2006). 
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A továbbiakban ezekkel az adatokkal már nem szükséges dolgozni, az adatsorban 

már csak olyan pontok találhatóak, amelyek körívvel vagy tetszőleges ívszakaszokkal 

írhatóak le. 

2. A körívek meghatározása optimalizálási eljárással történt, amelynek során az 

előzőleg meghatározott egyenesek közötti szakaszok pontjait vizsgáltam. A minél 

pontosabb illesztés érdekében két lépéses optimalizálást alkalmaztam (Nocedal és 

Wright, 2006). 

2.1. Az első lépésben a kör algebrai reprezentációjából indultam ki, amely:   

 𝐹(𝑍) = 𝐴𝑍𝑇𝑍 + 𝐵𝑇𝑍 + 𝐶 = 0 (52) 

alakban írható. Az algebrai alakban Z jelöli a síkbeli pontokat, valamint A, B és C 

a meghatározandó együtthatókat. Ezeket a paramétereket egy P vektorba rendezve az 

F(Z) függvény minimalizálására lineáris optimalizálási feladatot kapunk, melyhez, a 

triviális megoldás elkerülése érdekében, egy korlátozó feltételt adtam: 

 ‖𝑃‖ = 1. (53) 

Az eljárás előnye, hogy numerikusan könnyen számítható, hátránya pedig az, hogy 

nem minden esetben ad – az algebrai eltérés minimalizálásából következően – megfelelő 

eredményt.  Pontosabb illesztéshez a geometriai távolságot minimalizálni szükséges. 

2.2. Valamely xi pontnak O középpontú, R sugarú körtől való geometriai 

távolsága a következőképpen definiálható: 

 𝑑𝑖
2 = (‖𝑂 − 𝑥𝑖‖ − 𝑅)2. (54) 

Amennyiben N mérési pont áll rendelkezésre, úgy a távolságokból képzett 

hibafüggvény a következő alakú: 

 ∑ 𝑑𝑖(𝑂, 𝑅)2.𝑁
𝑖=1  (55) 

A hibafüggvény minimalizálása nemlineáris optimalizálásra vezet, mely során az 

O és R paraméterek azon értékeit kerestem, melyek mellett a geometria távolság a 

legkisebb. A feladat megoldására a Gauss-Newton féle iteratív eljárást alkalmaztam, 

melynek kezdeti értékeként az (előző pontban meghatározott) algebrai hiba 

minimalizálásából adódó kör paramétereit használtam fel (Wanty et al., 1995). 
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Ezzel a kétlépéses eljárással identifikálhatóak azok az útszakaszok, melyek 

geometriája megfelelően leírható körként. A geometriai hibára adott küszöbérték felett a 

körrel való közelítést elvetjük, és a szakaszt tetszőleges – változó - ívűnek tekintjük. Ezen 

szakaszok leírása a geometriai elemzés harmadik lépése. 

3. A sem egyenessel, sem körívvel nem leírható adatpontok matematikai 

modellezésére köbös spline interpolációs eljárást alkalmaztam. Ennek során az N 

adatpontra a következő szakaszokból álló, interpolációs függvényt illesztjük: 

 𝑆(𝑥) = {
𝑆1(𝑥), 𝑥 ∈ [𝑥1,𝑥2]

… …
𝑆𝑁−1(𝑥), 𝑥 ∈ [𝑥𝑁−1,𝑥𝑁]

 (56) 

Továbbá, az egyes spline polinomokat harmadfokú alakban keressük, azaz: 

 𝑆𝑖(𝑥) = 𝑎𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)3 + 𝑏𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + 𝑐𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑑𝑖. (57) 

A spline függvénynek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

 az S(x) szakaszonkénti függvény minden pontot interpolál, 

 S(x) az [𝑥1, 𝑥𝑁] intervallumon belül folytonos, 

 S(x)’ az [𝑥1, 𝑥𝑁] intervallumon belül folytonos, 

 S(x)’’ az [𝑥1, 𝑥𝑁] intervallumon belül folytonos. 

A spline függvények ai, bi, ci, és di (i=1...N) együtthatói a fenti tulajdonságok 

alapján adódó algebrai egyenletrendszer megoldásaként számolhatóak (Lyche és 

Schumaker, 1973). 

Miután az adatpontok intervallumaira a szakaszokat leíró spline függvényeket 

meghatároztam, lehetőség van a lokális görbület (κ), illetve a lokális érintőkör sugarának 

(ρ) meghatározására. Az erre vonatkozó zárt képletek: 

𝜅𝑖(𝑥) =
𝑆𝑖

′(𝑥)

(1 + (𝑆𝑖
′′(𝑥))2)

3
2⁄
 

 𝜌𝑖(𝑥) =
1

𝜅𝑖(𝑥)
. (58) 
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A kidolgozott eljárások gyakorlati alkalmazását szemléltetés céljából a 82. úton 

gyűjtött GPS mérések felhasználásával mutatom be. A vizsgált útszakasz GPS adatait 

először EOV rendszerbe vetítettem, melyet a 12. ábra szemléltet (Sipos, 2014). 

 

12. ábra: GPS adatok megjelenítése EOV rendszerben 
forrás: saját szerkesztés 

Az EOV-ra történő transzformációt követően a geometriai elemzést hajtottam 

végre. Ennek első lépéseként az egyenes szakaszokat határoztam meg. Az identifikált 

egyeneseket a 13. ábrán pirossal jelöltem. Az algoritmus 139 darab, 100 m-esnél 

hosszabb egyenes szakaszt határozott meg. A leghosszabb egyenes szakasz közel 2 km-

es hosszúságú. A szakaszok hosszának eloszlását szemlélteti a 14. ábra.  

 

13. ábra: Az útvonal egyenes szakaszai 
forrás: saját szerkesztés 
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14. ábra: Az egyenes szakaszok hossz szerinti gyakorisága 
forrás: saját szerkesztés 

Az egyenes szakaszok megtalálását követően az ívszakaszok azonosítása 

következik. Először a körívvel jól leírható szakaszokat határoztam meg. A 9. ábra az 

algoritmus által illesztett köröket szemlélteti (az egyenes szakaszokkal együtt). 

 

15. ábra: Körívek 
forrás: saját szerkesztés 

Az algoritmus 31 körívvel leírható szakaszt azonosított, melyek sugara 90 m és 7.5 

km közötti értékeket vett fel. Az útszakaszt valós helyzetbe forgatva mutatja a 16. ábra. 
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16. ábra: Körsugarak megjelenítése valós helyzetbe forgatás után 
forrás: saját szerkesztés 

A körsugarak szerinti gyakoriságot a 17. ábra hisztogramja szemlélteti. 

 

17. ábra: Körívek sugarainak gyakorisága 
forrás: saját szerkesztés 

Végül a spline interpolációt végeztem el. A 18. ábrán feketével jelöltem azt a 

tetszőleges ívvel leírható 9 szakaszt, melyekre köbös spline függvényeket illesztettem.  
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18. ábra: A spline interpolációval leírható szakaszok szemléltetése 
forrás: saját szerkesztés 

A függvények analitikus alakját felhasználva kiszámoltam az adott pontban 

érvényes lokális érintőkör sugarát, melyek gyakoriságeloszlását a 19. ábra szemlélteti. 

 

19. ábra: Lokális érintőkörök sugarainak gyakoriságeloszlása 
forrás: saját szerkesztés 

A szakasz emelkedőinek, illetve lejtőinek meredekség szerinti gyakoriságeloszlását 

a 20. ábra szemlélteti. 
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20. ábra: Emelkedők és lejtők gyakorisága 
forrás: saját szerkesztés 

Az előzőekben bemutatott eljárást a vizsgálatba vont teljes hálózatra elvégeztem, 

majd a kapott eredményeket eltároltam, és azokat ahhoz a geoadatbázishoz fűztem, 

melyek az infrastruktúra meghatározó paramétereit és a baleseti adatokat tartalmazzák. 

Így az alap adatbázis előállt, amely már a tervezett vizsgálat elvégzéséhez kellő nagyságú 

paraméterkészletet és számú mintát tartalmazott. 

4.5.  I. TÉZIS  

A baleseti gyakoriságok modellezéshez szükséges, hiányos bemeneti adatok 

előállítására alkalmas moduláris eljárást fejlesztettem ki, amely képes közúti mérések 

által rögzített GPS adatok automatikus feldolgozására, a vízszintes és a függőleges 

vonalvezetés ívparamétereinek meghatározására. 
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5 
5. Biztonsági Teljesítmény 

Függvények kialakítása 

5.1.  Valamely útszakaszon bekövetkezett balesetekre vonatkozó 

BTF meghatározása 

BTF-eknek (Biztonsági Teljesítmény Függvény) nevezzük azokat a függvényeket, 

melyek az alapvető infrastrukturális paraméterek alapján, a balesetek gyakoriságának 

várható értékére vonatkozóan egyfajta becslést adnak (Borsos és Koren, 2015; Elvik, 

1999; Elvik et al., 2013; Hauer., 1992; Hauer, 1983). Nem szabad megfeledkeznünk 

azonban arról, hogy az alaphálózatunk tulajdonságai a BTF alkalmazási határait 

nagymértékben meghatározzák. Mivel a 4. fejezet alapján kialakított hálózat számos 

paramétert tartalmaz, így az átlagos szakaszhossz 50 m körül alakult. Ezért a BTF 

eredményeként olyan függvényeket fogok kapni, melyek a célomnak megfelelően, akár 

a rövid szakaszokon kialakuló balesetek gyakorisága várható értékének a 

meghatározására is alkalmasak lehetnek. 

A BTF-kel olyan függő változókat kell megbecsülnöm, melyek olyan eseményeket, 

mint a közúti balesetek, sérülések előfordulási gyakoriságát fejezik ki. Ezek a vizsgált 

jelenségek statisztikai értelemben ritka előfordulású események. Ezekben az esetekben a 

változók eloszlása rendszerint meglehetősen ferde. A megfigyelések jelentős része a 

legalacsonyabb értékek körül mozog (Moksony, 2006). Majd innen a magasabb értékek 

felé a megfigyelések gyakorisága jelentősen csökken. Vagyis, ha a közúthálózaton 

kialakult baleseteket figyeljük meg, akkor azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb szakaszon nem 

volt baleset, majd leginkább egy-két balesetes szakaszok következnek, és ahogy 

emelkedik a balesetek gyakorisága, az érintett szakaszok száma jelentősen csökken 

(Baranyai és Sipos, 2015; Sipos, 2011a; Sipos és Török, 2011b). 

Az ilyen aszimmetrikus, jobbra ferde eloszlások, mint jellemzően a közúti 

balesetek, sérülések, a diszkrét eloszlások körébe tartozó Poisson-eloszlással általában jól 

közelíthetőek (Chang és Kim, 2012; Lan és Persaud, 2012). Az eloszlások esetén a 0 érték 
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igen gyakori, mivel a teljes II. rendű úthálózatot rövid, 50-100 m-es „homogén” 

szakaszokra osztható, amelyeken belül az infrastruktúra paraméterei állandóak. 

Amennyiben ezt elkerüljük, és hosszabb szakaszokkal dolgozunk, a Poisson-eloszlás 

„látványosabb” alakot vesz fel (Sipos et al., 2012b). 

Amint a vizsgált esemény egyre gyakoribbá válik, azaz amint az eloszlás átlaga 

emelkedik, a Poisson-eloszlás ferdesége fokozatosan csökken, és alakja mind közelebb 

kerül a normális eloszláséhoz. A Poisson-eloszlásnak ezért a ritka előfordulású 

események vizsgálatában van különös jelentősége (Moksony, 2006). 

A regresszióelemzés során az alapfeltevésünk az, hogy a függő változó átlaga a 

magyarázó változók valamilyen függvénye, vagyis az átlag ezeknek a változóknak az 

értékeivel együtt mozog. Poisson-eloszlású változók esetében pedig ez azt is jelenti, hogy 

a változó varianciája a magyarázó változókkal is együtt mozog. A probléma pontosan 

ebből következik, ugyanis a hagyományos lineáris regresszió egy alapfeltevése a 

homoszkedaszticitás, tehát az, hogy a függő változó szórása a magyarázó változó minden 

egyes értéke vagy kategóriája esetén ugyanakkora. Ez a feltevés a Poisson-eloszlású 

függő változóknál az átlag és a variancia azonossága miatt, rendszerint nem teljesül. A 

hagyományos lineáris regresszió ezért több szempontból sem alkalmas az olyan függő 

változók vizsgálatára, mint a balesetek gyakorisága, tehát amelyek ritka előfordulású 

események gyakoriságát fejezik ki. Az egyik probléma az eloszlás ferdesége, a másik 

pedig a homoszkedaszticitás hiánya. Ugyan a probléma a függő változó 

transzformálásával orvosolható, de az újabb kutatásokban jellemzően más megoldást 

alkalmaznak (Abdul Manan et al., 2013; Deublein et al., 2013). Eszerint nem a függő 

változó eloszlását igazítják a lineáris regresszió követelményeihez, hanem a regressziós 

modellt „idomítják” a függő változó eloszlásának a sajátosságaihoz (Moksony, 2006). 

A hagyományos regressziónak az a fajta módosítása, amelynek nyomán ez az 

elemzési módszer az előfordulási gyakoriságot kifejező függő változók vizsgálatára 

alkalmassá válik, a Poisson-regresszió (Moksony, 2006). 

5.2. Az általánosított lineáris modell 

Az általánosított lineáris modell, angol szakirodalomban Generalized Linear Model 

(GLM), számos területen alkalmazott és jól bevált statisztikai modell. A világon sok 

ország biztosítói használják portfóliójuk statisztikai elemzéséhez. Az általánosított 
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lineáris modell egyik lényeges momentuma az a feltételezés, hogy a megfigyeléseink 

exponenciális eloszláscsaládból származnak (Eenink et al., 2008). 

Így az általánosított lineáris regresszió modellek családjába tartozik a Poisson-

regresszió is. Ezek a modellek két ponton lazítják a hagyományos lineáris regresszió 

esetében alkalmazott megkötéseket, nagymértékben kiszélesítve ezzel a 

regresszióelemzéssel vizsgálható jelenségek körét. 

„Először is, míg a hagyományos regresszió magát a függő változó átlagát írja le a 

magyarázó változók lineáris függvényeként, addig az általánosított lineáris modell 

esetében az átlag valamilyen függvénye vagy transzformáltja (pl. logaritmusa) tölti be ezt 

a szerepet. Az általánosított lineáris modell is megőrzi tehát a linearitás feltevését, csak 

éppen azt az átlag helyett annak átalakított formájára vonatkoztatja. Magát az 

átalakítást, vagyis az átlagból annak transzformáltját létrehozó műveletet vagy 

hozzárendelést Link Függvény-nak, azaz kapcsolati függvénynek nevezik. Másodszor, míg 

a hagyományos lineáris regresszió feltevése szerint a függő változó normális eloszlású, 

addig az általánosított lineáris modellben a függő változó eloszlása ettől eltérő típusú is 

lehet. Ezek közül leggyakrabban a binomiális és a Poisson-eloszlást használják a kutatók; 

az előbbi alkalmazása a dichotóm, az utóbbié pedig az előfordulási gyakoriságot kifejező 

függő változókra terjeszti ki a regresszióelemzés hatókörét.” (Moksony, 2006) 

Tehát az általánosított lineáris modell a magyarázó változók típusának megengedi 

a numerikus változók mellett a kategoriálisakat is, és a függő változó típusával, 

eloszlásával kapcsolatos korlátokat is feloldja.  

Így a számomra fontos BTF meghatározásához nyújt lehetőséget az 

Általánosított Lineáris Modellek jelen körülmények közötti alkalmazhatósága. A 

BTF-ek paramétereinek meghatározásához az IBM SPSS programcsaládját alkalmaztam. 

5.3.  Az útszakaszon bekövetkező balesetek Biztonsági Teljesítmény 

Függvényeinek meghatározása  

Első lépésben a szakaszokon bekövetkező balesetek gyakoriságának becslése volt 

a célom. Ehhez a kezdetekben a modellbe kategorikus és numerikus változókat vontam, 

a függő változónak pedig Log link alkalmazásával Poisson-eloszlást feltételeztem. 
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9. táblázat: Baleseti BTF modell információi 

forrás: saját szerkesztés 

Függő változó Összes baleset [db] 

Valószínűségi eloszlás Poisson 

Link Függvény Log 

A paraméterbecslésnél a Hybrid-, a Fisher-, és a Newton-Raphson-módszert 

felváltva alkalmaztam. Az iterációk számát legtöbbször 200-ban határoztam meg, és az 

iterációkhoz tartozó konvergenciakritériumot a paraméterbecslésekben bekövetkező 

minimum 1E-006 változáshoz kötöttem. Minden esetben Type III modell hatáselemzést 

alkalmaztam, Wald Chi-négyzet statisztikát és konfidencia-intervallumot választva. A 

konfidencia-intervallum értékét 95%-ban határoztam meg. 

A modellbe vont kategorikus változók száma kezdetben túlságosan nagy volt, majd 

a modell eredményessége érdekében a nem szükséges változókat rendre elhagytam. 

10. táblázat: Baleseti BTF modell kategorikus változói 

forrás: saját szerkesztés 

 N Százalék 

Tényező 

Szakaszjelleg 
külsőségi 50804 70,5% 

átkelési 21277 29,5% 

Terepjelleg 

sík 50677 70,3% 

domb 17929 24,9% 

hegy 3475 4,8% 

Forgalmi sávok száma 

1 242 0,3% 

2 68318 94,8% 

3 1259 1,7% 

4 2262 3,1% 

Pályakód 

osztatlan 70900 98,4% 

osztott jobb pálya 638 0,9% 

osztott bal pálya 543 0,8% 

Környezeti 

körülmények 

Sík/domb és nem korlátozott, 

vagy sík és laza beépítésű 
41943 58,2% 

Sík és sűrű, domb és laza, hegy 

és nem korlátozott 
23887 33,1% 

Domb és sűrű, hegy és 

laza/sűrű beépítésű 
4655 6,5% 

A folytonos változók esetén a kategorikus változókhoz hasonlóan fentről lefele 

építkeztem. A kezdeti lépésekben több magyarázó változót vontam be, majd a változók 

vizsgálata során először az egymással erősen korreláló magyarázó változókat hagytam el 

a vizsgálatból, majd később azokat a változókat is, melyek a modell hatékonyságán már 

nem változtattak, vagy pedig a változás hatása elhanyagolható volt. 
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11. táblázat: Baleseti BTF modell folytonos változói 

forrás: saját szerkesztés 

 N Minimum Maximum Átlag Standard 

szórás 

Függő változó Összes baleset [db] 72081 0 21 ,09 ,405 

 

Koronaszélesség [m] 72081 ,00 36,00 10,2418 2,26000 

Vízszintes ívsugár [m] 72081 ,00 2105218,00 7761,5051 61703,35347 

Megengedett sebesség [km/h] 72081 20 110 75,43 19,292 

Szakasz hossza [km] 72081 ,00 3,37 ,0584 ,05721 

3 év átlagos napi forgal-

mának átlaga [j/nap] 
72081 318,00 48838,67 5578,0411 3720,12274 

log ANF [j/n] 72081 5,76 10,80 8,4505 ,59132 

Átlagos sávszélesség [m] 72081 ,00 4,65 3,1889 ,74488 

Vízszintes ívsugár [km] 72081 ,01 2105,22 65,3103 73,19182 

 

12. táblázat: A modellben alkalmazott paraméterek korreláció vizsgálata 

forrás: saját szerkesztés 

Korreláció 

 Korona- 

szélesség 

[m] 

Megengedett 

sebesség 

[km/h] 

Szakasz 

hossza [m] 

Átlagos 

sávszélessé

g [m] 

log ANF 

[j/n] 

Vízszintes 

ívsugár [km] 

Koronaszélesség [m] 

Pearson 

Korreláció 
1 -,026 -,019 ,153 ,334 ,035 

Sig. (2-oldalú)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 73658 73658 73658 73658 73658 73658 

Megengedett 

sebesség [km/h] 

Pearson 

Korreláció 
-,026 1 ,157 -,016 -,179 ,071 

Sig. (2-oldalú) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 73658 73658 73658 73658 73658 73658 

Szakasz hossza [m] 

Pearson 

Korreláció 
-,019 ,157 1 -,023 ,012 ,109 

Sig. (2-oldalú) ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 

N 73658 73658 73658 73658 73658 73658 

Átlagos sávszélesség 

[m] 

Pearson 

Korreláció 
,153 -,016 -,023 1 ,110 ,005 

Sig. (2-oldalú) ,000 ,000 ,000  ,000 ,202 

N 73658 73658 73658 73658 73658 73658 

log ANF [j/n] 

Pearson 

Korreláció 
,334 -,179 ,012 ,110 1 ,026 

Sig. (2-oldalú) ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 

N 73658 73658 73658 73658 73658 73658 

Vízszintes ívsugár  

[km] 

Pearson 

Korreláció 
,035 ,071 ,109 ,005 ,026 1 

Sig. (2-oldalú) ,000 ,000 ,000 ,202 ,000  

N 73658 73658 73658 73658 73658 73658 

A megfelelő paraméterek kiválasztásához, a magyarázó változók több lehetséges 

kombinációja alapján 56 modellváltozatot futtattam. A legfontosabb szempont az volt, 

hogy olyan modellt találjak, ami a legkevesebb paraméter alkalmazása mellett, a lehető 

legjobban írja le a függő változót. Tehát a célom nem az volt, hogy olyan modellt 

keressek, ami az adatsorokra „tökéletesen” illeszkedik, hanem ami feltehetően a 

legjobban jelzi előre a következő évekre vonatkozó adatsorokat. Minden egyes változó 

hozzáadásával ugyan javíthatom az adatsorokhoz való illeszkedést, de a hozzáadott 
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változók számának növekedésével jóval bonyolultabbá és indokolatlanná válik a 

paraméterbecslés. A modellek összehasonlíthatóságának érdekében a GLM eljárás 

alkalmazása során több hatékonyságot jelölő mutatót számoltam ki. A legfontosabbak 

ezek közül az Akaike Információs Kritérium (Akaike’s Information Criterium) a másik 

pedig a Bayesi Információs Kritérium (Bayesian Information Criterium). 

 AIC ≡−2l + 2p, 

 BIC ≡−2l + p ln n. (59) 

Itt p jelöli a paraméterek számát, n a megfigyelések számát és l pedig a log-

likelihood függvény számomra érdekes részét mutatja, azaz az eltérések négyzetösszegét. 

A log-likelihood függvényt célszerű maximalizálni, ugyanis minél nagyobb az l értéke, 

annál pontosabb az illesztés. További paraméterek felvételével az l értéke növelhető. 

Mind a két kritérium a paraméterek p számától függő, ún. büntető kifejezéssel látja el a 

modellt (Abdul Manan et al., 2013). Ez a büntető tag a BIC-nél nagyobb, mint az AIC-

nál. Mind a két kritérium az eltérések négyzetösszegét veszi, majd ahhoz adja hozzá a 

paraméterek egyfajta számát. Azt, hogy konkrét esetben melyiket célszerű használni, a 

megfigyelések száma döntheti el, ugyanis amennyiben n nagy, érdemesebb a Bayes-féle 

kritériumot használni, míg alacsonyabb megfigyelési gyakoriság esetén célravezetőbb az 

Akaike-féle információs kritérium alkalmazása. A modell jóságát kifejező AIC vagy BIC 

küszöbszámot nem határoztak meg. Két modell ezért a megfelelő mutatószámok 

alkalmazása mellett hasonlítható össze, és a megfelelő modellt a kisebb értékű mutató 

határozza meg (Kateri és Agresti, 2010). 

13. táblázat: A modell jóságát jelölő mutatók 

forrás: saját szerkesztés 

Modell jósága 

 Érték df Érték/df 

Deviancia 33914,174 72071 ,471 

Skálázott Deviancia 33914,174 72071  

Pearson Chi-négyzet 114334,477 72071 1,586 

Skálázott Pearson Chi-négyzet 114334,477 72071  

Log Likelihoodb -22348,195   

Akaike Információs 

Kritérium(AIC) 
44716,391 

  

Bayes Információs 

Kritérium(BIC) 
44808,246 

  

A legeredményesebb modellfuttatás során az AIC értéke 44716, míg a BIC értéke 

44808. Az összes többi esetben ennél magasabb értéket kaptam, így – csupán az 

illeszkedés hatékonyságának vizsgálata alapján – ez a modell tűnt megfelelőnek. Ezt 
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követően természetesen további tesztek végrehajtása is indokolt, melynek első lépése az 

Omnibus-teszt, amely kimutatja, hogy az „Intercept-only”-modellhez képest van-e 

szignifikáns hatás. 

Az Omnibus-teszt értéke 5%-os szignifikancia vizsgálat mellett arra engedett 

következtetni, hogy kizárólag az „Intercept-only”-modellhez képest a magyarázó 

változóknak szignifikáns hatása van. 

14. táblázat: A modell Omnibus-tesztje 

forrás: saját szerkesztés 

Omnibus Teszt 

Likelihood Arány 

Chi-négyzet 

df Sig. 

1830,731 9 ,000 

5.4.  A „túlszórás”  

A Poisson-regresszió alapértelmezésben arra a feltevésre épül, hogy a számítások 

során a függő változó átlaga és a variancia egyenlő. A valóságban azonban ez a feltevés 

gyakran nem teljesül, a variancia általában az átlagot meghaladja. Ezt a jelenséget hívják 

a módszertani szakirodalomban „overdispersion”-nek, azaz „túlszórás”-nak (Kateri és 

Agresti, 2010). A túlszórás hátterében rendszerint két ok valamelyike áll (Yang et al., 

2010). Szinte minden empirikus kutatásban előfordul, hogy egy vagy több, a modellben 

szereplő független változókkal nem korreláló magyarázó változó az elemzésből kimarad, 

ez biztos, hogy az esetemben is előforduló esemény. 

15. táblázat: A modell jóságát jelölő mutatók 

forrás: saját szerkesztés 

Azonban, minden „ésszerűnek” tűnő változót nem célszerű az elemzésbe vonni, 

ugyanis az a hálózat olyan szintű aprózódásához vezetne, hogy a vizsgálatokat nem lehet 

egyszerűen elvégezni, a statisztikai követelmények miatt. Már a jelenlegi paraméterezés 

mellett is a hálózat nagyfokú aprózódása figyelhető meg, ami a vizsgálatokat jelentősen 

Modell változóinak szignifikanciája 

Változó Type III 

Wald Chi-négyzet df Sig. 

Metszék 1216,297 1 ,000 

HOSSZ  log_ANF 1346,214 1 ,001 

FSVV 294,575 3 ,001 

SZAKJEL 174,606 1 ,002 

TEREP 79,584 2 ,003 

VSUGOK_KM 58,976 1 ,002 

RKSZ 146,256 1 ,001 
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megnehezíti. Ebbe a modellbe ezek alapján a 16. táblázatban található magyarázó 

változókat vontam be. 

Látható, hogy a magyarázó változók hatásai ugyan szignifikánsak, azonban a 

túlszórás miatt a Poisson-eloszlású, log-link alkalmazású modellt sajnos el kellett vetnem, 

annak ellenére, hogy a paraméterbecslés alapján is szignifikáns hatás mutatkozott (Sipos, 

2017). 

16. táblázat: A modell paraméterei 

forrás: saját szerkesztés 

Változó β Std. hiba 95% Wald Konfidencia 

intervallum 

Alsó Felső p 

Metszék -2,927 ,1273 -3,176 -2,677 ,000 

HOSSZ  log_ANF ,186 ,0051 ,176 ,196 ,000 

[FSVV=1,00] ,584 ,1352 ,319 ,849 ,000 

[FSVV=2,00] -,643 ,0588 -,758 -,528 ,000 

[FSVV=3,00] ,113 ,0735 -,031 ,258 ,123 

[FSVV=4,00] 0 . . . . 

[SZAKJEL=1] -,355 ,0269 -,408 -,302 ,000 

[SZAKJEL=2] 0a . . . . 

[TEREP=1] ,517 ,0835 ,353 ,680 ,000 

[TEREP=2] ,298 ,0865 ,129 ,468 ,001 

[TEREP=3] 0 . . . . 

VSUGOK_KM ,001 ,0001 ,001 ,001 ,000 

RKSZ ,066 ,0055 ,055 ,077 ,000 

Ugyanis a modell futtatása során a 13. táblázat alapján 1,56-os értékű túlszórás 

mutatkozott. Ez az érték nem kiugróan jelentős, azonban az alapfeltevést sérti, így a 

vizsgálat további megfontolásokat követel meg. A túlszórás „eltüntetéséhez” meg kell 

értenünk a probléma okát, amely a fent említett, a modellből kihagyott változók mellett a 

megfigyelések közötti függőségi viszony lehet. A Poisson-eloszlás egyik alapfeltevése 

ugyanis, hogy a megfigyelések függetlenek egymástól, tehát egy baleset egy másik 

baleset bekövetkezési valószínűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha ez a feltétel 

nem teljesül, a Poisson-eloszlás alapján a vártnál nagyobb lesz a magas és az alacsony 

értékű elemek előfordulási gyakorisága. Így ebből adódik, hogy emelkedni fog a változó 

szórása. Tegyük fel, hogy egy helyszínen olyan baleset következik be, melyben a 

járművezető volt a hibás. Az adott helyzetben a járművezető rosszul avatkozik be, és ezzel 

balesetet okoz. Például az önmagát magyarázó és a megbocsátó környezet elvét nem 

teljesítő, repedezett, kátyús, közvilágítás nélküli kis sugarú ívbe halad be a járművezető 

a megengedett sebességgel és jelentős lassítás mellett, a kormányon magas szögsebességű 

beavatkozást eszközöl. Ennek következtében járművének a burkolatfelülethez való 

tapadása lecsökken. Annak ellenére, hogy a megengedett sebességgel haladt a jármű, a 
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gépkocsi mégis kisodródik a pályáról. Feltételezhetjük, hogy a helyszínen egy következő 

járművezető, hasonló beavatkozások mellett szintén balesetet okoz, ill. szenved. 

A balesetek véletlenszerű eloszlása helyett így várhatóan azt tapasztaljuk, hogy 

valójában, a nem megfelelő infrastruktúra miatt, többen is balesetet okoznak, ill. 

szenvednek (Sipos, 2011b). Ennek nyomán a jelenség idő- vagy térbeli „sűrűsödése”, ún. 

„baleseti klaszterek” kialakulásához vezethet. A vizsgálat szempontjából lényeges, hogy 

így, a megfigyelések közötti függőség ugyanúgy növeli a függő változó szórását, mint a 

magyarázó változók kihagyása, ezzel pedig az átlag és a variancia azonosságának a 

megsértéséhez vezet. 

A legsúlyosabb következmény, hogy az együtthatók becsült standard hibái a 

ténylegesnél kisebbek lesznek, s ennek az alulbecslésnek a következtében a 

szignifikanciatesztek hamis, a valóságosnál kedvezőbb képet mutatnak (Moksony, 2006). 

Tehát könnyen kaphatunk statisztikailag szignifikáns eredményt annak ellenére, 

hogy valójában a feltevéseink helytelenek, a standard hibák meghatározása során az 

átlagot és a varianciát azonosnak vesszük. 

Mivel az időbeliség a vizsgálatom során nem döntő fontosságú, ezért a probléma 

egyik lehetséges okának a „baleseti klaszterek” térbeli kialakulását tartottam. 

5.5.  II. TÉZIS  

A II. rendű országos főúthálózaton bekövetkező balesetek gyakoriságainak 

modellezése során megállapítottam, hogy a Poisson-eloszlású megközelítést alkalmazó 

Biztonsági Teljesítmény Függvények a kategóriában csak korlátozottan alkalmazhatóak. 
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6 
6. A közúti balesetek térbeli 

sűrűsödésének vizsgálata 

Az 5. fejezetben bemutatott modellben tapasztalt túlszórási probléma okát tárom fel 

a fejezetben, majd a vizsgálatokat követően annak kiküszöbölésére teszek javaslatokat. 

A hagyományos, nem térstatisztikai eljárások esetén az alapsokaságból egy 

rendszer szerint kiválasztott mintának bizonyos vizsgált értékeiről el tudjuk dönteni, hogy 

milyen valószínűségi szint mellett írják le a teljes alapsokaságot, vagy annak egy jól 

meghatározott részét. Azonban, a következőkben alkalmazásra kerülő térstatisztikai 

elemzések során, a már bekövetkezett baleseteket vizsgálom, méghozzá a teljes 

alapsokaságot. Így egyfajta cenzust képzelhetünk el a lehatárolt időintervallumra és 

területre vonatkozóan, tehát a térstatisztikai elemzések során nem esélyekről, 

valószínűségekről, hanem tényről beszélhetünk. A térinformatikai szoftvercsomagok 

térstatisztikai hipotézisvizsgálatai azonban rendszerint valószínűségi szinteket 

határoznak meg. Több lehetséges módszer mellett a balesetek vizsgálata esetén ez az ún. 

RNH (Randomization Null Hypothesis) képzéssel érhető el. A randomizációs 

nullhipotézis feltételezi, hogy a megfigyelt térbeli mintázat (a balesetek térbeli 

elhelyezkedése) egy térbeli reprezentációját mutatja az összes lehetséges 

elhelyezkedésnek. A módszer nullhipotézise szerint így annak a valószínűsége, hogy a 

mért értékek milyen permutációban jelennek meg az egyes lokációk között, bármely 

permutációra vonatkozólag ugyanaz. A gyakorlatban a randomizációs nullhipotézis 

eljárást úgy tudjuk elképzelni, hogy a vizsgált baleseteket „felvesszük” a térképről, majd 

valahova eldobjuk. Természetesen az „eldobálásokat” teljesen véletlenszerűen kell 

megtennünk. Ebben az esetben kicsi lesz a valószínűsége, hogy egy helyszínre sok 

balesetet „dobálunk”. Annak még kisebb lesz a valószínűsége, hogy egy helyre 

„dobálunk” olyan baleseteket, melyekben sok volt a személysérülések száma. A 

valóságban azonban előfordulhatnak olyan rossz kialakítású, nagy forgalmú, „veszélyes” 

közúthálózati elemek, ahol az elméleti független és véletlenszerű szinttől eltérően sok 

baleset következik be, és magas a személysérülések száma. Ezeket a helyszíneket 



A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása Sipos Tibor 

62 

nevezhetjük „magas” értékűeknek. Természetesen ennek az ellenkezőjére is akad példa, 

tehát azonosíthatunk olyan helyszíneket, ahol az elméleti független, véletlenszerű szintnél 

alacsonyabb megfigyelési gyakoriságokat rögzítünk. Ezek a helyszínek, szakaszok ún. 

„alacsony” szinttel rendelkeznek. 

A következőkben bemutatásra kerülő eljárásokban azt fogom vizsgálni, hogy a 

valóságban bekövetkezett balesetek térbeli elhelyezkedése véletlenszerű, vagy esetleg 

megfigyelhető-e valamilyen térbeli mintázat, klaszterezettség, kimutatható-e az adatok 

közötti térbeli autokorreláció, milyen a mért értékek elméleti független és véletlenszerű 

szinthez képesti elhelyezkedése. Ezeknek a térbeli vizsgálatoknak az eredményeiből 

ugyanis következtethetünk a túlszórási probléma kialakulására. 

A vizsgálat alapját képző hálózatot a korábban lehatárolt II. rendű országos 

főúthálózat elemeire korlátoztam, azonban a vizsgálatok kiterjesztése célszerű lenne a 

teljes közúti hálózatra vonatkozóan, ugyanis az azonosított túlszórási probléma 

feltehetően a teljes országos közúthálózat esetén megjelenik. A II. rendű országos 

főúthálózat vizsgálata alapján kapott eredmények bizonyítottan nem érvényesek az 

országos közúthálózat további útkategóriáira, azonban feltételezhető, hogy hasonló 

eredményre juthatunk számos útkategóriában. 

6.1. Területi autokorrelációs eljárások 

A célom a rendelkezésre álló térstatisztika eszközrendszereket alkalmazva a közúti 

balesetek térbeli sűrűsödésének a vizsgálata. A II. rendű főúthálózat szakaszain a 2010-

2012-ben bekövetkezett balesetek statisztikai sűrűsödésének elemzésére a térbeli 

autokorrelációs eljárásokat megfelelőnek találtam. Az alkalmazott eljárást a hazai II. 

rendű országos főúthálózaton, a 2010 és 2012 között kialakult balesetek vizsgálatával 

végeztem (Sipos, 2017). 

„A térbeli autokorreláció jelenlétére az egymáshoz igen hasonló értékek térbeli 

csoportosulásából, vagy az egymással szomszédos megfigyelési egységeknél igen eltérő 

értékek jelenlétéből következtethetünk” (Varga, 2002); ha ezek egyike sem áll fenn, akkor 

tekinthetjük a megfigyeléseket függetleneknek. „A térbeli autokorreláció statisztikai 

tesztelésére két típusú próbacsoport terjed el; az egyik csoportba a globális 

próbafüggvények, míg a másikba a lokális statisztikák tartoznak” (Varga, 2002). 
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6.2. Lokális tesztek 

A lokális tesztre lehetőséget ad az Anselin-féle Moran próba, illetve a Getis-Ord- 

féle Gi statisztika. Az értekezésben a lokális autokorreláltság meghatározására a Gi
- 

statisztikát alkalmaztam. 

A Getis-Ord Gi: 

 𝐺𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑗−�̅� ∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
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𝑛
𝑗=1

𝑆
√[𝑛 ∑ 𝑤𝑖,𝑗

2 −(∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1 )

2𝑛
𝑗=1 ]

𝑛−1

 (60) 

ahol xj az értéke a j-ik elemnek, wi,j a térbeli szomszédsági mátrix eleme az i és j 

között, n az elemek számát jelöli. 

A wi,j az mátrix nxn méretű szimmetrikus mátrix i-edik sorának j-edik eleme, amely 

kifejezi az i-edik és a j-edik területi egység közötti térkapcsolat erősségét. Minél erősebb 

a kapcsolat, annál nagyobb a wi,j érték. Megegyezés szerint, adott pont önmagával nem 

lehet szomszédos, a mátrix főátlójában 0 értékek szerepelnek, tehát wii = 0 (Anselin, 

1988). 

A mátrix elemeinek értéke 1, amennyiben i és j valamely meghatározott d 

távolságon belül helyezkedik el, ez esetben i és j szomszédosnak tekinthetőek, egyéb 

esetekben a mátrix elemei 0 értéket vesznek fel. 

A Getis-féle módszer az autokorreláció távolságalapú meghatározásán alapul. Az 

eljárás feltételezi, hogy valamennyi megfigyelés rendelkezik legalább egy szomszéddal. 

E feltétel hiányában megoldás lehet a szomszédsággal nem rendelkező pontok figyelmen 

kívül hagyása, vagyis az autokorreláltság szomszédság nélküli elemek kihagyásával 

történő meghatározása (Bálint et al., 2014). 

A wij térbeli súlymátrix tetszőleges, előre adott lokális információk alapján is 

elkészíthető, jelen esetben elsőként a megfigyelések euklideszi távolságmátrixa alapján 

állítottam elő. 

Amennyiben az adatokat térbeli autokorreláció jellemzi, feltehetően ez okozza a 

használt modellezési eljárásban jelentkező túlszórás okát.  

Erre a problémára a megoldások egyik típusa lehet az autokorreláció ökonometriai 

modellezése (a térbeli késleltetés modelljével, vagy a térbeli hiba autokorrelációs 
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modelljével), míg a másik típusú lehetőség a nemparaméteres térbeli szűrés lehetősége. 

Ez az eljárás a modellbe bevont, térben autokorrelált változókat két összetevőre bontja. 

Az egyik a térbelileg szűrt változó, a másik pedig a térbeli komponens. 

Getis (Getis, 2007) hangsúlyozza, hogy az elemzések során a szűrést minden 

autokorrelált változóra az optimális távolság függvényében, egyedileg kell elvégezni 

(Bálint et al., 2014). 

Tehát a térbeli szűrés valódi sarokköve az optimális távolság meghatározása. 

(Getis, 2007). Getis az általános (globális) G statisztika alkalmazását javasolta (Getis 

2007), keresve azt a távolságot, amelynél már autokorreláció nem érzékelhető. Ehhez 

hasonló geostatisztikai megoldás lehet a változónkénti szemivariogram alkalmazása 

(Friege et al., 2002). Friege a Moran-indexre támaszkodva választotta ki azt a távolsági 

paramétert, amely mellett a szűrt változó hordozta autokorreláció minimálisra csökkent. 

Szintén a Moran-féle I előnyös tulajdonságára hagyatkozott (Arbia et al., 2010). Ők a 

még szignifikáns minimális Moran-mutatóval rendelkező távolságot tartották 

megfelelőnek, elméleti megfontolásuk szerint ezen érték a térbeli túlcsordulás (spillover) 

határértéke (Bálint et al., 2014). 

6.3. Globális Moran I-statisztika 

Az értekezésben ezek alapján az optimális távolságot a globális Moran I-mutató 

számításával határoztam meg. 

Moran-féle I-próba: 

A Moran által 1948-ban javasolt mérőszám (Moran-index) azt mutatja meg, hogy 

a vizsgált adatértékek térbeli eloszlása valamiféle szabályszerűségre utal-e, vagyis a 

szomszédos területegységek adatai egymáshoz hasonlók-e (Izabella, 2011; Lafourcade és 

Mion, 2007). 

 

 𝐼 =
𝑛

𝑆0

∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗
𝑛
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ahol,  

zi az xi távolsága az x átlagától, zj az xj távolsága az x átlagától. 

 𝑆0 = ∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (62) 
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A Moran-index a [-1 ; 1] intervallumban veheti fel az értékét, eloszlása nem ismert, 

ezért nem lehet csupán ezen érték alapján megállapítani, hogy a balesetek térbeli 

eloszlása mennyire autokorrelált. Itt ugyanis, különböző térfelosztási szintek mellett 

ugyanaz az I-érték különböző szintű térbeli autokorrelációt jelezhet. Ugyanígy az 

alapadatok is befolyásolhatják az I-értékek eloszlását (Izabella, 2011). A térbeli 

autokorreláció megállapításához tehát szükség van a konkrét koncentrációs értékek 

felhasználásával, a Monte-Carlo-módszer alkalmazásával meghatározott (becsült) 

eloszlásra is. Így minden I-érték esetén meghatározható egy p-érték, amely megmutatja, 

hogy a becsült eloszlás alapján az adott I-érték a lehetséges esetek (1 – p) ⋅100 

százalékánál kisebb (negatív autokorreláció esetén), avagy nagyobb (pozitív 

autokorreláció esetén). A Luc Anselin által kifejlesztett GeoDa 0.9.5-i szoftver, vagy az 

ArcGIS 10.2 szoftver alkalmas a számítások elvégzésére, így segítségükkel 

megállapítható, hogy a balesetek térbeli eloszlása előre meghatározott, 5%-os 

szignifikanciaszint mellett: 

𝐼 < −
1

𝑛 − 1
 é𝑠 𝑝 é𝑟𝑡é𝑘 < 0,05 𝑒𝑟ő𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡í𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙á𝑙𝑡; 

𝐼 < −
1

𝑛 − 1
 é𝑠 0,05 < 𝑝 é𝑟𝑡é𝑘 < 0,1 𝑔𝑦𝑒𝑛𝑔é𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡í𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙á𝑙𝑡; 

𝐼 > −
1

𝑛 − 1
 é𝑠 0,05 < 𝑝 é𝑟𝑡é𝑘 < 0,1 𝑔𝑦𝑒𝑛𝑔é𝑛 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡í𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙á𝑙𝑡; 

𝐼 > −
1

𝑛 − 1
 é𝑠 𝑝 é𝑟𝑡é𝑘 < 0,05 𝑒𝑟ő𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡í𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙á𝑙𝑡. 

A zI érték a statisztikához a következőképpen számolható: 

 𝑧𝐼 =
𝐼−𝐸(𝐼)

√𝑉(𝐼)
 (63) 

ahol, 

 𝐸(𝐼) = −
1

𝑛−1
 (64) 

 𝑉(𝐼) = 𝐸(𝐼2) − 𝐸(𝐼)2 (65) 

A balesetek térbeli autokorrelációját az ArcGIS 10.2 programmal vizsgáltam. 

A vizsgálat során valamennyi balesetet, a Descartes-féle planimetrikus koordináták 

segítségével egyetlen ponttal azonosítottam. Jelen esetben ezek az Egységes Országos 

Vetületi Rendszer EOV HD72 megfelelő koordinátái (Sipos és Tánczos, 2013). 
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6.4. A II. rendű főúthálózat területi statisztikája 

Első lépésben az országot lefedő 1 km2-es, ún. fishnet-et alakítottam ki, melynek 

minden eleméhez térbelileg a háló aktuális elemét fedő balesetek kumulált értékét 

rendeltem hozzá. Így a baleseteket már nem pontszerű eseményként kezeljük, vagyis 

létrejött az a térbeli adatbázis, amelyen a területi vizsgálat elvégezhető. 

Mivel a Moran-index a szomszédsági mátrix túlzott üresedésére érzékeny, ezért a 

háló 0 elemű balesetet tartalmazó elemeit leválasztottam. 

 

21. ábra: Halháló képzési eljárás és a balesetek térbeli csatolása 
forrás: saját szerkesztés 

A Moran I standardizált értékét a szomszédsági mátrix d távolságértékének 

lépésközös növelésével állítottam elő. A d távolság alsó határa 4000 m volt, mely 200 m-

es lépésközökkel nőtt 6000 m-ig. Ezzel a módszerrel a Getis-szűréshez az az optimális 

távolság meghatározható, amelynél az autokorrelációs hatás a maximális. 

  

Térbeli 

csatolás 
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17. táblázat: Globális Moran-index meghatározása a vizsgált távolságértékek mellett 

forrás: saját szerkesztés 

Távolságmódszer 

Távolság- 

küszöb 

[m] 

Moran-

index  
z-érték p-érték Variancia 

Euklideszi 4000 0,243905 52,988542 0,000 0,000021 

Euklideszi 4200 0,231114 53,548308 0,000 0,000019 

Euklideszi 4400 0,223264 53,222622 0,000 0,000018 

Euklideszi 4600 0,212650 53,434475 0,000 0,000016 

Euklideszi 4800 0,212650 53,434475 0,000 0,000016 

Euklideszi 5000 0,204887 55,099081 0,000 0,000014 

Euklideszi 5200 0,195847 54,872965 0,000 0,000013 

Euklideszi 5400 0,188994 54,948701 0,000 0,000012 

Euklideszi 5600 0,188994 54,948701 0,000 0,000012 

Euklideszi 6000 0,176693 54,800135 0,000 0,000010 

A 200 m-es lépésközölés során meghatározott maximális z érték 5000 m-es d 

távolságnál adódott. Ezt követően finomhangolással a maximális z érték 5030 m-nél 

jelentkezett. Az 5030 méteres d távolsághoz 55,099093 z-érték és 0,204887 Moran–index 

tartozott. 

 

22. ábra: Optimális távolság mellett meghatározott Globális Moran-index 
forrás: saját szerkesztés, ArcGIS 10.2 alapján 

Mivel a z értéke 55,099 lett, azaz kevesebb, mint 1% annak az esélye, hogy a 

klaszterezettség a véletlen műve. 

Tehát egyértelműen megállapítható, hogy a II. rendű főút- hálózaton 2010-2012 

között bekövetkezett balesetek térbeli aggregálásával képzett területi egységek térbelileg 

autokorreláltak, így statisztikai elemzések kizárólag ennek a tudatában végezhetőek. 

 

Moran- index: 0,204887  

z-érték: 55,099093 
 

p-érték: 0,001  

d-küszöbérték: 5030 m  

 

p-value: 0,000 
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A globális Moran I területi autokorrelációs index segítségével 

megállapítottam, hogy a II. rendű főúthálózaton 2010-2012 között bekövetkezett 

közúti balesetek területi eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg: pozitív területi 

autokorreláció van a baleseti gyakoriság vonatkozásában a vizsgált időszak teljes 

tartományában. Ez arra utal, hogy míg a nagy baleseti gyakoriságú szakaszok közelében 

hasonlóan nagy baleseti gyakoriságú szakaszokat találhatunk, addig a kisebb értékkel 

rendelkező szakaszok környezetében a kis baleseti gyakorisággal rendelkezők 

helyezkednek el. 

A maximális d távolság meghatározását követően a lokális Getis-Ord G területi 

statisztikai elemzés elvégezhető, így az egyes helyi csoportosulások (klaszterek) 

szignifikanciája megállapítható. 

6.5.  Területi hideg és forró pontok 

Az elemzés során meghatároztam a II. rendű főúthálózat minden egyes szakaszát 

érintő fishnet elem (1 km2-es terület) Gi z és Gi p értékét. 

A z és a p értékek alapján az ún. „forró pont”-ok és „hideg pont”-ok egyértelműen 

megkülönböztethetőek. 

Ezek alapján 6 osztályt különböztettem meg: hideg pont (szignifikancia szint 1%); 

hideg pont, (szignifikancia szint 5%); hideg pont (szignifikancia szint 10%); forró pont, 

(szignifikancia szint 1%); forró pont (szignifikancia szint 5%); forró pont, (szignifikancia 

szint 10%); nem szignifikáns. 

 

23. ábra: Azonosított forró pontokat bemutató térképrészlet 
forrás: saját szerkesztés  
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A Gi statisztika a térbeli kapcsolat erősségét lényegileg a súlyozott térbeli pontok 

koncentrációjával azonosítja. Az adott távolságon belüli, átlag feletti értékek tömörülése 

esetén a Gi értéke nagy lesz, a kis értékek koncentrációja esetén alacsony (Bálint, 2011). 

A Gi statisztika alapján a megfigyelt és a várható érték közötti különbség ad arra a 

kérdésre választ, hogy a változó nagy, vagy kis értékének klaszterezettsége jellemző az 

adott lokáció környezetében (Bálint, 2011). 

Kellő megfontolás és az új elméletek alkalmazása mellett úgy találtam, hogy 

minden egyes helyszínről megállapítható, hogy a szakasz baleseti „forró” pontnak 

nevezhető-e, vagy sem. 

Ehhez, azonban újfajta megközelítést kellett alkalmaznom, a fishnet képzéstől és a 

területi aggregálástól mentesítve az elemzést. Ezért a következőkben a balesetek térbeli 

autókorrelációjának vizsgálatakor a balesetek térbeli lokációit vettem alapul, és a távolság 

alapú súlymátrix helyett k-legközelebbi szomszéd (KNN) elvű súlymátrixszal dolgoztam. 

Ehhez első lépésben a teljes országos II. rendű főúthálózatot szakaszoltam. A 

szakaszolást a 4. fejezetben bemutatott eljárás alapján végeztem. A rész-szakasz képzését 

követően, kb. 50-100 m-es szakaszokat kaptam, melyekhez a baleseteket, adataikkal 

együtt, térben csatoltam. A rész-szakaszokhoz köthető balesetek veszteségértékét 

meghatároztam Prof Dr. Holló Péter veszteségképzési eljárása alapján (Holló és 

Hermann, 2013), majd a veszteségérték és a forgalomnagyság arányát a rész-szakaszok 

centroidjához csatolva, az elemzések alapját adó pont-hálózatot képeztem. 

Ezt követően az új súlymátrix előállítása volt a feladatom, végül a globális G 

statisztika – Global Moran I – meghatározását követően LISA-paraméterek (LISA – 

Local Indicators of Spatial Association – a térbeli asszociáció helyi indikátora) 

számításával határoztam meg a lehetséges klaszterkombinációkat a II. rendű 

főúthálózaton, melyből a sűrűsödési klaszter és szignifikancia térkép előállítható. 

Az elemzésekhez a Luc Anselin által fejlesztett GeoDa 0.9.5-programot 

alkalmaztam. 

A súlymátrix előállításánál több k tényezőt alkalmaztam. Az első esetben k értéke 

3, 5, majd 10, végül 15 volt. Ezek alapján előzetesen meghatároztam a Global Moran I- 

értékeket. 
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24. ábra: Globális Moran-indexek, eltérő súlymátrix (KNN 3,5,10,15) alkalmazása mellett 
forrás: saját szerkesztés  

A szignifikancia térkép megmutatja a lokációkat a lokális Moran-statisztika 

szignifikancia szintjeinek eltérő színű ábrázolásával. 

 

25. ábra: Moran-statisztika szignifikancia szintjei 
forrás: saját szerkesztés  

A LISA klaszter térkép (26. ábra) szintén a lokációkat mutatja meg, azonban a 

jelzésrendszer a térbeli autokorreláció típusaiként változik. Az alkalmazott négy színkód: 

piros: magas-magas klaszter; rózsaszín: magas-alacsony klaszter; sötétkék: alacsony-
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alacsony klaszter; világoskék: alacsony-magas klaszter. A pirossal jelölt magas-magas 

klaszterek, tehát azok a rész-szakasz centroidok, melyeknél a magas baleseti 

veszteségértékű balesetek forgalomhoz viszonyított arányai szignifikánsan 

koncentrálódnak, és a várható értéknél magasabb értéket vesznek fel. 

 

26. ábra: Lokális Moran-statisztika alapján képzett LISA klaszter térkép 
forrás: saját szerkesztés  

A LISA-paramétereket a GIS-állományhoz rendelve, azok további elemzése 

végrehajtható, és a baleseti sűrűsödési pontok kiválaszthatóak. 

Mind a lokális, mind a globális elemzések eredménye alapján a klaszterezettség, a 

területi autokorreláció kimutatható volt, ezért ez a sajátosság túlszóráshoz vezető 

problémát okoz. Ennek eredménye alapján a korábban alkalmazott Poisson-eloszlás a 

továbbiakban már nem hozhat megfelelő eredményeket. Ezért a BTF meghatározása 

során, a jelentkező probléma miatt más megoldáshoz vezető utat kellett választanom. 

Ugyan a fejezetben alapvetően a túlszórási probléma okainak feltárása volt a célom, 

azonban megjegyzem, hogy a bemutatott módszertan ezen túlmenően a baleseti pontok 

térbeli sűrűsödésének kimutatásával egy fejlett „góckutatási” eljárás alapját képezheti. 

6.6.  III. TÉZIS 

A globális Moran I területi autokorrelációs index segítségével megállapítottam, 

hogy a II. rendű főúthálózaton 2010-2012 között bekövetkezett személysérüléses közúti 

balesetek területi eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg: a teljes vizsgált 

időszakban, a baleseti gyakoriság vonatkozásában a területi autokorreláció pozitív.  
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7 
7. A módosított eloszlású Biztonsági 

Teljesítmény Függvények 

meghatározása 

7.1. Túlszórási probléma megoldása 

Mivel beláttuk, hogy a II. rendű főúthálózaton bekövetkezett közúti balesetek 

klaszterezettsége és egyfajta térbeli „sűrűsödése” figyelhető meg, és a modellezési eljárás 

során, minden vizsgált esetben túlszórás mutatkozott a Pearson Khi négyzet alapján, így 

a kezdetben alkalmazott Poisson-eloszlás nem megfelelő, mert annak alapfeltevését 

megsértjük. A térbeli „sűrűsödést” ugyan kimutattam, de a térbeli hatást az értekezésben 

nem választom le. Annak bonyolultsága miatt, további kutatás tárgyát képezheti. Így a 

további modellezhetőség érdekében, más kiküszöbölési eljárást kellett találnom. A 

következő megoldást választottam (Moksony, 2006). 

„A Poisson-modell módosítása, mégpedig úgy, hogy a függő változónak a 

magyarázó változó adott értékéhez – illetve több magyarázó változó esetében 

értékkombinációjához – tartozó átlagát nem konstansnak tekintjük, hanem változónak, 

amelynek értékei véletlenszerűen szóródnak egy középponti érték körül” (Moksony, 

2006). 

A változóvá tett átlaghoz célszerű gamma-eloszlást alkalmazni, a korábban 

bemutatott matematikai megfontolások miatt. Így gyakorlatilag a Poisson-típusú 

regresszió modelljében két eltérő eloszlású változóval van dolgunk. A függő változó 

(balesetek száma/sérülések száma) szóródik egy átlag körül, valamint az átlag, amely 

gamma-eloszlású véletlen változó (Sipos et al., 2012b). 

A két eloszlás kombinációjának az eredménye a negatív binomiális eloszlás; a 

Poisson-regresszió ilyen típusú módosítását nevezzük negatív binomiális regressziónak. 

Mivel a negatív binomiális regresszió az átlag és a variancia egyenlőségét nem követeli 
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meg, pontosabban megengedi, hogy a variancia magasabb legyen az átlag értékénél, azaz 

a túlszórás megengedett, ami az alkalmazott modellezési eljáráshoz kedvező lehet. 

7.2. Biztonsági Teljesítmény Függvények meghatározása 

A túlszórási problémára talált, a korábbi fejezetben bemutatott megoldás alapján a 

további modellezési eljárásban általánosított lineáris regressziót (Generalized Linear 

Regression - GLM) alkalmazok, azonban Poisson-eloszlás mellett jelentkező túlszórási 

probléma megoldása érdekében rátérek a negatív binomiális regresszió alkalmazására 

(Sipos, 2017). 

A paraméterbecslésnél a Hybrid, a Fisher, és a Newton-Raphson-módszert felváltva 

alkalmaztam. Az iterációk számát 200-nak vettem fel, és az iterációkhoz tartozó 

konvergenciakritériumot a paraméterbecslésekben bekövetkező minimum 1E-006 

változáshoz kötöttem. Minden esetben Type III modell hatáselemzést alkalmaztam, Wald 

Chi-négyzet statisztikát és konfidenciaintervallumot használtam. A konfidencia 

intervallum értékét 95%-ban határoztam meg (Sipos et al., 2012b). 

A modellfuttatások során sokszor jelentkezett az elemek nagy száma miatt 

szignifikancia probléma, amely szerint a szignifikancia szintek túl alacsonyaknak 

bizonyultak. A modell SPSS-ben kapott eredményeit ezért MATLAB környezetben 

verifikáltam. 

Ugyanolyan eredmények adódtak, azzal a különbséggel, hogy a MATLAB 

környezetben végzett szignifikancia tesztek nagyobb pontossággal voltak kimutathatóak. 

Miután a verifikációt lezártam, a modelleket párhuzamosan SPSS és MATLAB 

környezetben is futtattam. 

A futtatások során alkalmazott paramétereknek ugyanazokat választottam, mint a 

Poisson-eloszlás esetében. 

7.3. A becslést torzító értékek kiszűrése 

A modellek eredményeit minden esetben megvizsgáltam, és a lehetséges torzító 

pontokat a reziduumok segítségével is elemeztem. A torzító pontok azonosításához, 

minden egyes megfigyelésre, az ún. Cook-féle D-statisztikát, vagy Cook-távolságot 

kiszámítottam. Ez olyan standardizált index, ami azt méri, hogy a regressziós együtthatók 

hogyan változnak meg, ha az adott adatpontot töröljük. A nagy reziduumokkal rendelkező 
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adatpontok a regressziós együtthatók becslését jelentős mértékben torzíthatják, ezért 

ezeket az adatpontokat a mintából törölnöm kellett (Zrínyi et al., 2012). 

 

27. ábra: Leverage-elemzés 
forrás: saját szerkesztés  

A Cook-távolság meghatározása mellett Leverage-vizsgálatot (27. ábra) is 

végrehajtottam; ez a befolyásoló pontok hatóerejét – egy adott pont x értékének a minta 

x értékeinek átlagától való távolságát – mutatja ki (Pedhazur, 1997). Minél nagyobb ez a 

távolság a minta középpontjától, annál nagyobb lehet a kérdéses pont hatóereje. Tehát a 

középponttól távol eső pont a regressziós felületet „elhúzza” a pont irányába, ezzel 

„torzítva” a felület becslését. A nagy hatóerejű pontok a regressziós paraméterek 

becslését befolyásolhatják. Bár Nurumnabi és Nasser (Nurumnabi és Nasser, 2008) 

megjegyzi, hogy egyetlen kirívó eset nem feltétlenül válik torzító ponttá, mert esetleg 

kicsi a hatóereje. Ezek alapján a további magas Leverage- és magas Cook-távolságú (28. 

ábra) elemeket outlierként kezeltem (Zrínyi et al., 2012).  

 

28. ábra: A Leverage érték és a Cook távolság vizsgálata 
forrás: saját szerkesztés  
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Az outlierek meghatározásával és kiszűrésével a modell paramétereinek további 

finomhangolását elvégeztem. Így a II. rendű főúthálózat baleseti gyakoriságának 

modellezéséhez a paramétereket a 18. és a 19. ábrán bemutatott módon osztottam fel, 

megkülönböztetve a kategorikus és a folyamatos magyarázó változókat. 

18. táblázat: Baleseti BTF modellezésének kategorikus változói 

forrás: saját szerkesztés 

 N Százalék 

Faktor 

Tehergépjármű-forgalom %-os 

részaránya 

0 - 5 % 3439 9,8% 

5 - 10 % 9802 28,0% 

10 - 15 % 11990 34,3% 

15 - 20 % 4959 14,2% 

20 - 25 % 2194 6,3% 

25 -    % 2591 7,4% 

Összesen 34975 100,0% 

Vízszintes vonalvezetés elemei 

jobb ív 7238 20,7% 

bal ív 7121 20,4% 

egyenes 20616 58,9% 

Összesen 34975 100,0% 

Szakaszjelleg 

külsőségi 26993 77,2% 

átkelési 7982 22,8% 

Összesen 34975 100,0% 

Az outlierek kiszűrésével a kategorikus változók szeletelt gyakoriság értékei és 

azok eloszlása megfelelő. 

19. táblázat: Baleseti BTF modellezésének folytonos változói 

forrás: saját szerkesztés 

 N Minimum Maximum Átlag Standard Szórás 

Függő változó Összes baleset [db] 34975 0 18 ,12 ,442 

Magyarázó változó 

Szakasz hossza [km] 34975 ,05 ,93 ,0944 ,04065 

3 év átlagos napi 

forgalmának átlaga [j/nap] 
34975 318,00 48838,67 5565,5437 3567,28841 

Átlagos padkaszélesség [m] 34975 ,00 4,00 1,3038 ,52615 

7.4. Modellek összehasonlítása 

A modellek összehasonlíthatóságának érdekében a GLM eljárás alkalmazása során 

különböző hatékonysági mutatókat is kiszámoltam. A legfontosabbak ezek közül az 

Akaike Információs Kritérium (Akaike’s Information Criterion), illetve a Bayesi 

Információs Kritérium (Bayesian Information Criterion). 

A korábbi – túlszórással és reziduális outlierekkel terhelt – legeredményesebb 

modellfuttatás során az AIC értéke 44716-nak, míg a BIC értéke 44808-nak adódott. 

Látható a 20. táblázatban, hogy a szűrések eredményeként mindkét paraméter értéke 

jelentősen csökkent. 
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20. táblázat: Baleseti BTF modell jósága 

forrás: saját szerkesztés 

 Érték df Érték/df 

Deviancia 19152,580 34963 ,548 

Skálázott Deviancia 19152,580 34963  

Pearson Chi-négyzet 47784,530 34963 1,367 

Skálázott Pearson Chi-négyzet 47784,530 34963  

Akaike Információs Kritérium(AIC) 26536,559   

Finite Sample Corrected AIC 

(AICC) 
26536,568 

  

Bayes Információs Kritérium(BIC) 26638,108   

Végül a modellbe vont paraméterek koefficienseit vizsgáltam. Meghatároztam 

minden egyes paraméter standard hibáját, valamint a 95 %-os Wald-féle konfidencia 

intervallumot számoltam. Majd a hipotézisvizsgálatot követően a paraméterekre jellemző 

empirikus szignifikancia szintet határoztam meg. Ennek alapján látható a 21. táblázatban, 

hogy a modellbe vont paraméterek koefficiensei szignifikáns magyarázó erővel bírnak. 

21. táblázat: Baleseti BTF modell paraméterei 

forrás: saját szerkesztés 

Paraméter β 
Standard. 

Hiba 

95% Wald Konfidencia 
p 

Alsó Felső 

Metszék -2,621 ,0817 -2,781 -2,461 ,000 

HOSSZ 3,948 ,2133 3,529 4,366 ,020 

ANF_ATLAG 8,091E-005 2,6358E-006 7,574E-005 8,607E-005 ,012 

PSZEL_ATL -,237 ,0289 -,294 -,181 ,000 

[SZAKJEL=1] -,323 ,0377 -,397 -,249 ,002 

[SZAKJEL=2] 0a . . . . 

[JP_OTGK_OJ=1] ,222 ,0798 ,065 ,378 ,005 

[JP_OTGK_OJ=2] ,263 ,0715 ,123 ,403 ,003 

[JP_OTGK_OJ=3] ,128 ,0715 -,012 ,268 ,037 

[JP_OTGK_OJ=4] ,139 ,0791 -,016 ,294 ,044 

[JP_OTGK_OJ=5] ,117 ,0906 -,060 ,295 ,025 

[JP_OTGK_OJ=6] 0a . . . . 

[VVJL=1] -,108 ,0399 -,186 -,030 ,007 

[VVJL=2] -,080 ,0402 -,158 -,001 ,048 

[VVJL=3] 0a . . .  

Legyen a vizsgált szakaszunk jobb ívű, hossza 150 m, az ANF értéke 4500 j/n, a 

padkaszélesség 2,5 m, a szakasz jellege = 1, tehát külsőségi szakaszról beszélünk, a 

tehergépjármű részarány 5% alatti. Ezek alapján a becsült baleseti gyakoriság: 

52,621 3,948 0,15 8,09110 4500 0,237 2,5 0,323 0,222 0,108 0,0849BBTF e e e e e e e
                

Tehát a 150 méteres szakaszon várhatóan 0,0849 baleset következik be három év 

alatt. 

Az egyes tényezők magyarázó erejét a MATLAB környezetben is lefutatott modell 

eredmény szeletelő diagramja jól mutatja. Ennek alapján látható, hogy a szakasz hossza 
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és a 3 év átlagos forgalomnagysága jelentős hatású magyarázó paraméter. A padka 

szélessége és a szakaszjelleg egyértelműen azonos a feltételezett hatással, miszerint a 

padkaszélesség növelésével a balesetek gyakorisága csökken, valamint a külsőségi 

szakaszokon a baleseti gyakoriság szintén csökken. A vízszintes vonalvezetési elemek 

hatása, valamint a teherforgalom részarányának hatása a baleseti gyakoriság változására 

egyaránt csekély mértékű a forgalomnagyságéhoz képest, azonban az előbbiek is 

mindenképpen számottevők és szignifikánsok. 

 

29. ábra: Modellparaméterek magyarázó ereje 
forrás: saját szerkesztés, MATLAB alapján  

Mindezek alapján, a II. rendű főúthálózat baleseti gyakoriságát, az infrastruktúra 

jellemzői és a forgalmi paraméterek alapján becslő modell a következő: 

40 3 3 51 2 _ _ji k
VVJL jPSZEL SZAKJEL i JP OTGK OJ kHOSSZ ANF

BBTF e e e e e e e
      

      
        (66) 

ahol: 

 BTFB baleseti gyakoriság [eset], 

 β  a modell koefficiensei [-], 

 HOSSZ  a szakasz hossza[km], 

 ANF   átlagos napi forgalom [j/n], 

 PSZEL a padka szélessége [m], 

 SZAKJEL  a szakasz jellege [1 külterület, 2 belterület], 

 VVJL   vízszintes vonalvezetés jellege növekvő szelvényszám szerint 

 [1 bal ív, 2 jobb ív, 3 egyenes], 

 JP_OTGK_OJ a teherforgalmi részarány kategóriája [1-6]. 
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22. táblázat: Baleseti BTF modellezés során alkalmazott tehergépjármű-forgalmi részarány kategóriák 

forrás: saját szerkesztés 

Teherforgalmi arány 

OTGK/OJ arányból képzett kategória [%] 

1 0 – 5 

2 5 – 10 

3 10 – 15 

4 15 – 20 

5 20 – 25 

6 25 – 

A 21. táblázat alapján a modellben a β0 = -2,621 (metszék) szignifikáns, az ASE 

(Asymptotycal Standard Error) Aszimptotikus standard hiba = 0,0817, amely kicsi, a 

modell jól illeszkedik. A β2 = 8,091 E-005 (ANF_ATLAG) szignifikáns, az ASE szintén 

alacsony. A modell többi paramétere is szignifikáns, ASE értéke alacsony, jól illeszkedik 

a modell. 

A továbbiakban meghatároztam a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléseket becslő 

modellek koefficienseit is a baleseti gyakoriságok becslésére alkalmas modellel, 

ugyanazokkal a vizsgálatokkal. A modellezés során, a változók számának csökkentésével 

egyszerűsítést alkalmaztam. Az eredmények ugyanis azt mutatták, hogy a függő változót 

jellemzően a szakaszhossz, a forgalomnagyság, a szakaszjelleg és a teherforgalmi 

részarány nagymértékben magyarázzák. A halálos, a súlyos és a könnyű sérülések 

szakaszonkénti gyakoriságának meghatározására vonatkozó modellek eredményeit 

részletesen az 1. Melléklet tartalmazza. Az értekezés 7.4. fejezetében a koefficienseket 

összefoglaló táblázatot mutatom be, amelynek alapján az országos II. rendű főúthálózaton 

bekövetkezett halálozások, súlyos, illetve könnyű sérülések gyakoriságai 

előrebecsülhetők. 
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23. táblázat: Halálos áldozatok BTF modelljének koefficiensei, konfidencia intervalluma és 

szignifikanciája 

forrás: saját szerkesztés 

Paraméter β 
Standard. 

hiba 

95% Wald konfidencia 

intervallum p 

Alsó Felső 

Metszék -4,076E+00 4,751E-01 -5,007E+00 -3,145E+00 0,00 

Hossz [m] 2,172E-04 3,447E-05 1,497E-04 2,848E-04 ,000 

ANF [j/n] 7,203E-05 2,247E-05 2,799E-05 1,161E-04 ,001 

[SZAKJEL=1] 1,016E+00 2,980E-01 4,315E-01 1,600E+00 ,001 

[SZAKJEL=2] 0,000E+00         

[OTGK_OJ_ARANY=1] -2,744E-01 5,008E-01 -1,256E+00 7,071E-01 ,045 

[OTGK_OJ_ARANY=2] 6,944E-01 3,724E-01 -3,554E-02 1,424E+00 ,042 

[OTGK_OJ_ARANY=3] 4,347E-01 3,707E-01 -2,920E-01 1,161E+00 ,024 

[OTGK_OJ_ARANY=4] 2,704E-01 4,104E-01 -5,339E-01 1,075E+00 ,010 

[OTGK_OJ_ARANY=5] 5,727E-01 4,378E-01 -2,853E-01 1,431E+00 ,019 

[OTGK_OJ_ARANY=6] 0,000E+00         

24. táblázat: Súlyos sérültek BTF modelljének koefficiensei, konfidencia intervalluma és szignifikanciája 

forrás: saját szerkesztés 

Paraméter 

 

β 
Standard. 

hiba 

95% Wald konfidencia 

intervallum p 

alsó felső 

Metszék -1,349E+00 2,257E-01 -1,792E+00 -9,072E-01 ,000 

Hossz [m] 1,574E-04 2,247E-05 1,134E-04 2,015E-04 ,000 

ANF [j/n] 4,424E-05 1,268E-05 1,940E-05 6,909E-05 ,000 

[SZAKJEL=1] 4,069E-01 1,278E-01 1,564E-01 6,574E-01 ,001 

[SZAKJEL=2] 0,000E+00         

[OTGK_OJ_ARANY=1] 4,704E-01 2,310E-01 1,768E-02 9,232E-01 ,042 

[OTGK_OJ_ARANY=2] 5,082E-01 1,967E-01 1,227E-01 8,937E-01 ,010 

[OTGK_OJ_ARANY=3] 3,986E-01 1,939E-01 1,870E-02 7,786E-01 ,040 

[OTGK_OJ_ARANY=4] 4,823E-01 2,156E-01 5,978E-02 9,049E-01 ,025 

[OTGK_OJ_ARANY=5] 2,025E-01 2,457E-01 -2,790E-01 6,841E-01 ,410 

[OTGK_OJ_ARANY=6] 0,000E+00         

 

A tehergépjármű részarány 5. kategóriájában ugyan a szignifikancia teszt alapján 

az empirikus szignifikancia szint magas, azonban a tehergépjármű részarány, mint 

változó vizsgálata során szignifikáns volt a hatás. Valamint a többi kategóriában 

egyértelműen megfelel a p-érték, 5%-os szignifikancia szint mellett, így annak a modellre 

gyakorolt hatása elfogadható. 
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25. táblázat: Könnyű sérülések BTF modelljének koefficiensei, konfidencia intervalluma és 

szignifikanciája 

forrás: saját szerkesztés 

Paraméter 

 

β 
Standard. 

hiba 

95% Wald konfidencia 

intervallum p 

Alsó Felső 

Metszék -4,260E-01 1,814E-01 -7,817E-01 -7,044E-02 ,019 

Hossz [m] 1,656E-04 2,014E-05 1,261E-04 2,051E-04 ,000 

ANF [j/n] 6,809E-05 1,087E-05 4,679E-05 8,939E-05 ,000 

[SZAKJEL=1] 3,241E-01 1,046E-01 1,191E-01 5,290E-01 ,002 

[SZAKJEL=2] 0,000E+00         

[OTGK_OJ_ARANY=1] 3,853E-01 1,881E-01 1,657E-02 7,541E-01 ,041 

[OTGK_OJ_ARANY=2] 2,844E-01 1,590E-01 -2,727E-02 5,961E-01 ,074 

[OTGK_OJ_ARANY=3] 2,464E-01 1,561E-01 -5,960E-02 5,524E-01 ,115 

[OTGK_OJ_ARANY=4] 3,840E-01 1,767E-01 3,764E-02 7,303E-01 ,030 

[OTGK_OJ_ARANY=5] 4,752E-01 1,963E-01 9,052E-02 8,598E-01 ,015 

[OTGK_OJ_ARANY=6] 0,000E+00         

7.5.  IV. TÉZIS  

Rövid távú historikus gyakorisági adatokat felhasználva meghatároztam azokat a 

Biztonsági Teljesítmény Függvényeket, amelyek alkalmasak a II. rendű országos 

főúthálózat baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságainak előrebecslésére. 

  



A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása Sipos Tibor 

81 

8 
8. Historikus és Biztonsági 

Teljesítmény Függvény értékek 

összevetése 

8.1. Hihetőségi elmélet 

A szakaszon kialakuló baleseti gyakoriság becslése során előretekintő jelleggel a 

jövőbe mutató szakértői becslést tettem meg. Azonban azokban az esetekben, ahol hosszú 

távú statikus adatsor áll rendelkezésre, célszerű lehet a historikus adatokat is figyelembe 

venni. 

Tehát a BTF alkalmazásával lehetőségünk van a balesetek, sérülések és halálozások 

előrebecslésére. Azonban hosszú távú, 20-30 évre való előrebecslésnél abban az esetben, 

ha rendelkezésre áll hosszú távú historikus baleseti adatsor, érdemes lehet annak az 

alkalmazása. Ugyanis ezzel érhetjük el a valósághoz leginkább közelítő hosszú távú 

becslést. A kérdés az, hogy a két adatsort hogyan tudjuk megfelelően együtt kezelni. A 

kérdéskör tárgyalására további modellezési feladatot tűztem ki célul, ahol ennek alapján 

a legnagyobb kihívást a különböző forrásból származó adatok egyesítése jelentette. 

A problémára az aktuáriusi szakirodalomban fellelhető, Bayes-féle alapokon 

nyugvó „credibility theory”-t alkalmaztam (Pérez-Hornero et al., 2013). A Bayes-féle 

alapokra építkező hihetőségi elmélet a biztosításmatematikában már évek óta bevált 

módszertan. A módszertan mögötti filozófia a következő: saját belső adatbázis vagy 

becslési eljárás nem tekinthető hosszú távon teljes mértékben megbízhatónak, ugyanis 

előfordulhat, hogy rövid megfigyelési, vagy akár nem reprezentatív minta alapján 

határozták meg az értékeket (Pitselis, 2013). Ezért szükség van egyéb adatforrásokból 

származó adatok figyelembevételére is. Az sem egyértelmű, hogy a külső forrásból 

származó adatok a várható gyakoriságokat tökéletesen tükrözik-e, ezért a különböző 

adatforrásokra megfelelő súlyok (ún. hihetőségi tényezők – credibility factors) 

meghatározása szükséges (Sipos et al., 2012b). 
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Tehát – az infrastruktúra és forgalmi adatok közúti baleseti gyakoriságra gyakorolt 

hatásának vizsgálata mellett – azt is megmutatom, hogy a hihetőségi elmélet a különböző 

forrásból származó (becsült és historikus) baleseti gyakorisági adatok egyesítésére 

megfelelő eszköz lehet, és alkalmazása, az adatok rendelkezésre állása esetén célszerű és 

indokolt (Sipos, 2017). 

Korábbi feltevésemnek megfelelően legyen N a megfigyelések száma, amely 

paraméterű Poisson-eloszlású független valószínűségi változó. Valamint a   paraméter 

szintén valószínűségi változó, amely α, β paraméterű gamma-eloszlást követ. Ekkor 

Bayes alapján: 

  1 0
ˆ (1 )nE N N E N wN w          (67) 

 ahol 
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1ˆ
n

i

i

N N
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  becslése, ha csak a megfigyelt adatokat vesszük figyelembe, és 

0     az „a priori” eloszlás alapján készült   becslés (Szabolcsné, 2009). 

A hihetőségi súly pedig: 
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8.2. A becslés paraméterei és a súlyképzés 

Ezek alapján a szakaszon kialakuló baleseti gyakoriságok historikus adatsorból és 

BTF-ből történő hihetőségi becslése a következő általános alakot veszi fel: 

 
(1 )i i i i iw w BTF    

 
(69)

 

ahol: 

 BTFi  a becslőmodell által meghatározott baleseti gyakoriság, 

 wi  a hihetőségi súly, 

 i   a historikus baleseti gyakoriság, 

 i  a szakasz indexe. 

A paraméterekhez tartozó Bühlmann (hihetőségi) tényezők általánosan a 

következőképpen határozhatóak meg. 
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ahol: 

 E(θ)  a becsült paraméter átlaga, 

 D(θ) a becsült paraméter szórása, 

 N  a rendelkezésre álló historikus adatsor hossza. 

A hihetőségi súlyok meghatározásához a szakaszokra jellemző túlszórási paraméter 

meghatározása szükséges (Hauer et al., 2002). Így az egyes szakaszok súlyának 

meghatározásához, a szakaszokra jellemző túlszórási értéket, ugyanolyan jellemzőkkel 

rendelkező szakaszok esetén, a következőképpen definiáltam: 

 i iBTF    (71) 

ahol:  

 i   az i-edik szakasz túlszórása,  

 
 az eredő túlszórási tényező,  

 BTFi  az i-edik szakasz becsült gyakorisága.  

Ezek alapján a hihetőségi súlyokat a BTF által becsült baleseti gyakoriságok és a 

szakaszokra jellemző, túlszórási tényező figyelembevételével a következő képlet szerint 

határoztam meg. 

 
i

i

i BTF

N
w

N

 


 
(72) 

Tehát ezek alapján minél magasabb a rendelkezésre álló historikus adatsor hossza, 

vagy pedig minél nagyobb a BTF becslések szórása, a historikus adatok annál magasabb 

súlyt kapnak a hihetőségi becslésben. 

Abban az esetben, ha a BTF nulla értékű gyakoriságot becsült előre, a szakaszra 

jutó becslés szórását célszerű maximálni, ugyanis a hihetőségi súly meghatározásánál így 

elkerülhető a zérussal való osztás. 



A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása Sipos Tibor 

84 

 

30. ábra: Hihetőségi súly változása, a becslés szórása és a historikus adathossz függvényében 
forrás: saját szerkesztés  

A szakaszokra jellemző becsült szórás meghatározása szükségtelenné válna, ha 

több BTF-t együttesen alkalmaznék, és így azok egy szakaszra külön becsült értékeinek 

a szórásait is lehetne a vizsgálatok során alkalmazni. 

8.3. Prognosztizált veszteségértékek 

A 2011-2013 között bekövetkezett balesetek veszteségértékeit alapul véve a 26. 

táblázat alapján, a II. rendű főúthálózat javíthatósági lehetősége 53,78 mrd Ft/év. A 2010-

2012 évek baleseti adatait felhasználva a 3.6 fejezetben bemutatott javíthatósági 

lehetőség értékek közül a II. rendű főúthálózatra megállapított érték 22,99 mrd Ft/év volt. 

Láthatjuk, hogy a vizsgált időintervallumok között jelentős mértékű eltérés mutatkozik. 

Ez az eltérés egyrészt a balesetek bekövetkezésének természetszerű ingadozásának, az 

„átlaghoz való visszatérés” hatásának, valamint a vizsgált időszakokban bekövetkezett 

balesetek eltérő szintű térbeli sűrűsödésének tudható be. 

26. táblázat: 2011-2013 között a II. rendű főúthálózaton bekövetkezett balesetekből képzett javíthatósági 

lehetőség értékek a forgalomnagyság és tehergépjármű forgalom függvényében 

forrás: saját szerkesztés 

Javíthatósági 

Lehetőség [Ft/év]  

 Teherforgalom részarány [%]  

 0-5   5-10   10-15   15-20   20-25   25-  
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[j
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 0 - 4000  442 126  4 997 234  6 764 966  4 878 602  1 348 721  1 207 644  

 4001-10000  4 254 961  9 341 493  4 235 942  1 566 166  855 325  1 976 983  

 10001-15000  2 837 590  1 661 781  2 465 314  556 063  509 670  36 810  

 15001-20000  694 783  2 099 069  433 145  0  0  23 708  

 20001-25000  96 352  203 666  0  0  0  0  

 25001-  296 296  0  0  0  0  0  
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A 2010-2012 baleseti, forgalmi és infrastruktúra adatokból előállított Biztonsági 

Teljesítmény Függvények alkalmasak a baleseti és sérülési gyakoriságok becslésére. 

Ugyan a vizsgált időintervallum csak 3 év, azonban a modellezésbe vont hálózat szinte 

teljes körű, ezért a modellezés eredményeképpen a leginkább várható gyakorisági értékek 

becslésére juthatunk. Ez a típusú becslés a beruházások, akár hosszú távú, 20-30 éves 

megtérülésének a vizsgálatára is alkalmas. Azonban, a becsült adatokat – az adatok 

rendelkezésre állása esetén – célszerű egyéb historikus adatsorral együtt kezelni. A 

hihetőségi elmélet 8.1. fejezetben bemutatott alkalmazásával erre lehetőség van, így 

ebben az esetben a valóságot leginkább közelítő becslési eredményre jutunk. 

Tehát annak érdekében, hogy akár a hosszú távú becsléseinket is helyesen tegyük 

meg, szükséges a historikus adatsorok felhasználásával képzett BTF-ek alkalmazása, 

lehetőleg az egyéb historikus baleseti adatokat is felhasználó hihetőségi elmélettel 

összefüggő eljárással együtt. 

8.4. Becsült veszteségértékek alapján számított javíthatósági 

lehetőség 

A modellezés eredményeképpen kapott baleseti, halálos áldozati, súlyos sérüléses 

és könnyű sérüléses BTF-ek alkalmazásával, a teljes II. rendű főúthálózatra vonatkozó 

baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságokat megbecsültem. Majd, a 2011-2013-as KSH 

baleseti adatok alapján a hihetőségi becslés alkalmazásával, a becsült baleseti, halálozási 

és sérülési gyakoriságokat korrigáltam (27.-28. táblázat). 

27. táblázat: Halálos áldozatok hihetőségi becslése BTF és historikus adatok alkalmazásával (4 szakaszra) 

forrás: saját szerkesztés 

OBJECTID 

Historikus 

gyakoriság 

időintervallumra 

A BTF-ből 

számított 

gyakoriság 

időintervallumra  

Historikus 

gyakoriságok és BTF 

együttes 

alkalmazásával 

számított gyakoriságok 

6756 1           0,22      0,68 

6566 0           0,14      0,06 

6191 0            0,01         0,00 

5703 0            0,00        0,00 
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28. táblázat: Könnyű sérülések hihetőségi becslése BTF és historikus adatok alkalmazásával (5 szakaszra) 

forrás: saját szerkesztés 

OBJECTID 

Historikus 

gyakoriság 

időintervallumra 

A BTF-ből 

számított 

gyakoriság 

időintervallumra  

Historikus gyakoriságok 

és BTF együttes 

alkalmazásával számított 

gyakoriságok  

6756 4 4,881114 4,15 

6566 0 2,039057 0,34 

6191 0 0 0,00 

5703 15 1,990001 12,83 

4201 2 2,322486 2,05 

A hihetőségi becslést követően, a becsült halálos áldozatok, a súlyos sérülések és a 

könnyű sérülések száma alapján, minden egyes szakasz baleseti veszteségértékét 

meghatároztam (31. ábra) (Sipos et al., 2012a). A 2011-2013-as baleseti 

veszteségértékeket Kate McMahon kutatásai (McMahon és Dahdah, 2008) alapján 

határoztam meg. Ennek alapján egy halálos áldozat veszteségértéke az egy főre jutó GDP 

a vásárlóerő paritás alapján (PPP – Purchasing Power Parity), nemzetközi USD-ban 

kifejezett értékének hetvenszerese, míg egy súlyos sérülés veszteségértéke 

tizenhétszerese. Az értékeket a Világbank hivatalos adatai alapján képeztem. 

29. táblázat: A BTF és a hihetőségei elmélet együttes alkalmazásával képzett II. rendű főúthálózatra 

vonatkoztatott javíthatósági lehetőség értékek a forgalomnagyság és tehergépjármű forgalom 

függvényében 

forrás: saját szerkesztés 

Javíthatósági 

Lehetőség [Ft/év]  

Teherforgalom részarány [%] 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25- 

 F
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ag
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/n
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 0 - 4000  346 444  3 059 563  3 843 355  2 908 464  775 161  706 805  

 4001-10000  2 311 682  5 337 792  2 973 082  823 182  574 424  1 383 771  

 10001-15000  2 185 383  1 480 614  1 897 303  264 216  417 251  25 443  

 15001-20000  619 685  1 090 076  413 121  0  0  0  

 20001-25000  104 065  81 053  0  0  0  0  

 25001-  257 204  68 960  0  0  0  0  

A historikus, baleseti halálozási és sérülési adatok alapján korrigált, szakaszra jutó 

veszteségértékek számítását követően, minden egyes szakasz becsült javíthatósági 

lehetőségét meghatároztam (29. táblázat, 32. ábra). Így a javíthatósági lehetőség értékek 

becslését követően, a javíthatóság alapú rangsor előállítható (Sipos és Tánczos, 2015). 

Annak érdekében, hogy az eredményekről vizuális képet is kapjunk, a becslések 

eredményeit geoadatbázisban tároltam, az eredményeket ArcGIS környezetben is 

szemléltetem. 
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31. ábra: Előre becsült baleseti veszteségértékek a II. rendű országos főúthálózaton 
forrás: saját szerkesztés  

 

32. ábra: Előre becsült javíthatósági lehetőségek a II. rendű országos főúthálózaton 
forrás: saját szerkesztés  

A csak historikus adatsorok felhasználásával képzett javíthatósági lehetőségek 

összértéke 2010-2012 időintervallumra 22,99 mrd Ft/év, a 2011-2013 időintervallumra 

ez az érték 53,78 mrd Ft/év.  

Míg a BTF-ek által és a 2011-2013 között bekövetkezett baleseteket, mint 

historikus adatsort felhasználva, a II. rendű főúthálózatra becsült javíthatósági 
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lehetőségek összértéke (29. táblázat) 33,94 mrd Ft/év, ami alapján a hosszú távú 

javíthatósági lehetőség alapú rangsor előállítása megtehető. 

8.5. V. TÉZIS  

A közúti infrastruktúrát és a forgalmat jellemző meghatározó paraméterek és 

historikus adatok felhasználásával, a hihetőségi elmélet és a súlyozási faktor 

alkalmazásával, minden egyes szakasz baleseti veszteségértékét megbecsültem. A 

kategorikus veszteségértékek és az egyedi szakaszra jutó veszteségértékek 

felhasználásával, a II. rendű országos főúthálózat veszteségérték alapú 

közlekedésbiztonsági javíthatósági értékeit meghatároztam. 
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9 
9. A kutatási tevékenység 

eredményeinek összefoglalása – új 

tudományos eredmények 

A közlekedésbiztonsági projektek hatékonyságvizsgálata a rendelkezésre álló 

szűkös erőforrások miatt kiemelt feladat. A hatékonyságvizsgálatok során, különösen 

társadalmi-gazdasági vizsgálat alkalmazása mellett, igen komplex szemléletű 

megközelítésre van szükség. Ez pedig, a pénzügyi elemzés mellett, olyan paraméterek 

bevonását és értékelését teszi szükségessé, amely a gazdasági szereplők széles körét több 

szempontból is érinti. Többek között, ilyen meghatározó jellemző a közlekedés során 

bekövetkező balesetek társadalmi-gazdasági hatása. 

Ezeknek a hatásoknak a vizsgálata összetett feladat, amit jól mutat, hogy a hatások 

meghatározására és kezelésére sem az EU-n belül, sem a legfejlettebb országokban sem 

áll rendelkezésre egységesen alkalmazható módszertan. 

Napjainkban az Európai Unió egyik fő közlekedési célkitűzése a hatékony, 

fenntartható közlekedés kialakítása, a balesetet szenvedők számának csökkentése mellett. 

Ezért a nemzetközi és hazai gyakorlatban alkalmazott eljárások tapasztalatainak, a 

kutatási eredmények, a balesetek és az infrastruktúra összefüggéseinek, valamint az 

alkalmazott becslő modelleknek a vizsgálatával összhangban, értekezésemben 

modellrendszert fejlesztettem ki. 

A modellrendszer alkalmazásával, a rendelkezésre álló historikus és származtatott 

adatok alapján, a beruházások értékelése során szükségszerűen alkalmazott költség-

hatékonyság és költség-haszon elemzés módszertanának megfelelő bemenő adatok, a 

vizsgált közúti hálózatra vonatkozó baleseti veszteségértékek és baleseti gyakoriságok 

előállíthatóak. 
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9.1. Új tudományos eredmények 

I. TÉZIS 

A baleseti gyakoriságok modellezéshez szükséges hiányos bemeneti adatok 

előállítására alkalmas moduláris eljárást fejlesztettem ki, amely képes közúti mérések 

által rögzített GPS adatok automatikus feldolgozására, a vízszintes és a függőleges 

vonalvezetés ívparamétereinek meghatározására. 

A rendelkezésre álló alapparaméterek halmazát úgy ítéltem meg, hogy az általam 

elképzelt modellhez képest nem tartalmaz minden szükséges paramétert, ezért ezek közül 

a legszükségesebbnek ítélt, vízszintes ívsugárral azt kiegészítettem. A paraméter 

meghatározásának módszertanára javaslatot készítettem, majd, egy példán keresztül, a 

módszertan alkalmazását bemutattam, amit később a teljes országos közúthálózatra 

vonatkozóan kiterjesztettem. 

Olyan szoftver-rendszert dolgoztam ki, amely a közutak ívsugarainak GPS 

koordinátákkal való meghatározását elősegíti. Moduláris eljárást fejlesztettem ki, mely a 

mérési adatokat automatikusan dolgozza fel, és értékeli ki. 

A mért GPS-adatok beolvasását követően, a program az ellipszoid 

koordinátarendszerben rögzített értékeket az Egységes Országos Vetületi (EOV) térképre 

vetíti. A közút vizsgálatára ebben a koordinátarendszerben kerül sor. A geometriai 

elemzés során a program az útszakaszt egyenes, körívű, valamint tetszőleges ívű rész-

szakaszokra osztja fel, és jellemző karakterisztikáit számítja. Az így meghatározott 

geometriai paraméterek alapján pedig a további közlekedésbiztonsági tényezők 

számíthatók. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációim: (Baranyai és Sipos, 2015; Sipos, 2014, 2011a; 

Sipos és Török, 2010, Sipos és Török, 2011a) 
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II. TÉZIS 

A II. rendű országos főúthálózaton bekövetkező balesetek gyakoriságainak 

modellezése során megállapítottam, hogy a Poisson-eloszlású megközelítést alkalmazó 

Biztonsági Teljesítmény Függvények a kategóriában csak korlátozottan alkalmazhatóak. 

A BTF-ek meghatározásához Általánosított Lineáris regressziót (GLM), a BTF 

paramétereinek kiszámításához pedig az IBM SPSS programcsaládját alkalmaztam. 

A megfelelő paraméterek kiválasztásához, a magyarázó változók több lehetséges 

kombinációja alapján, 56 modellváltozatot futtattam. A legfontosabb szempont az volt, 

hogy olyan modellt találjak, amely a függő változót a legkevesebb paraméter 

alkalmazásával, a lehető legjobban írja le. A célom tehát nem az volt, hogy az adatsorokra 

„tökéletesen” illeszkedő modellt keressek, hanem olyat, amely a következő évekre 

vonatkozó adatsorokat, feltehetően, a legjobban jelzi előre. Új változó hozzáadásával 

ugyan az adatsorokhoz való illeszkedés javítható, de a hozzáadott változók számának 

növekedésével a paraméterbecslés jelentősen bonyolódik. A modellek 

összehasonlíthatóságának érdekében a GLM-eljárás alkalmazása során több, 

hatékonyságot jelölő mutatót számoltam ki. A legfontosabbak ezek közül az Akaike 

Információs Kritérium (Akaike’s Information Criterion), illetve a Bayesi Információs 

Kritérium (Bayesian Information Criterion). 

A legeredményesebb modellfuttatás során az AIC értéke 44716, míg a BIC értéke 

44808 volt. Az összes többi esetben ennél magasabb értéket kaptam, így – csupán az 

illeszkedés hatékonyságának vizsgálata alapján – ez a modell tűnt megfelelőnek. Ezt 

követően, természetesen, további tesztek végrehajtása indokolt, melynek első lépése az 

Omnibus-teszt, amely kimutatja, hogy az Intercept-only modellhez képest van-e 

szignifikáns hatás. Az Omnibus-teszt értéke arra engedett következtetni, hogy a magya-

rázó változóknak, kizárólag az Intercept-only modellhez képest, szignifikáns hatása van. 

A modellek futtatása során, minden esetben túlszórás mutatkozott, amelynek értéke 1,2-

2,4 volt. Ezek az értékek nem kiugróan magasak, azonban az alapfeltevést sértik. 

A legsúlyosabb következmény, hogy az együtthatók becsült standard hibái a 

ténylegesnél kisebbek lesznek, s ennek az alulbecslésnek a következtében a 

szignifikanciatesztek hamis, a valóságosnál kedvezőbb képet mutatnak (Moksony, 2006). 

Tehát könnyen kaphatunk statisztikailag szignifikáns eredményt annak ellenére, hogy 

valójában a feltevéseink helytelenek, a standard hibák meghatározása során az átlagot és 
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a varianciát azonosnak vesszük. Mivel az időbeliség a vizsgálatom során nem döntő 

fontosságú, ezért a probléma egyik lehetséges okának a „baleseti klaszterek” térbeli 

kialakulását tartottam. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Baranyai és Sipos, 2015; Sipos, 2017, 2011a; 

Sipos et al., 2012b; Sipos és Török, 2011b) 

 

III. TÉZIS 

A globális Moran I területi autokorrelációs index segítségével megállapítottam, 

hogy a II. rendű főúthálózaton 2010-2012 között bekövetkezett személysérüléses közúti 

balesetek területi eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg: a teljes vizsgált 

időszakban, a baleseti gyakoriság vonatkozásában a területi autokorreláció pozitív. 

A rendelkezésre álló térstatisztika eszközrendszereket alkalmazva, a közúti 

balesetek térbeli sűrűsödését vizsgáltam. A II. rendű főúthálózaton 2010 és 2012 között 

bekövetkezett balesetek statisztikai sűrűsödésének elemzésére a térbeli autokorrelációs 

eljárásokat alkalmaztam. A II. rendű országos főúthálózaton, a 2010-2012 között 

bekövetkezett baleseteket vizsgáltam. 

A balesetek térbeli autokorrelációját az ArcGIS 10.2 programmal vizsgáltam. A 

vizsgálat során valamennyi balesetet, a Descartes-féle planimetrikus koordináták alapján, 

egyetlen ponttal azonosítottam. Jelen esetben ezek az Egységes Országos Vetületi 

Rendszer EOV HD72 megfelelő koordinátái. 

Az országot lefedő 1 km2-es nagyságú elemekből álló, ún. fishnet-et alakítottam ki, 

melynek minden eleméhez a háló aktuális elemét fedő balesetek kumulált értékének 

térbeli hozzárendelését hajtottam végre. A Moran I standardizált értékét a szomszédsági 

mátrix d távolságértékének lépésközös növelésével határoztam meg. A d távolság alsó 

határa 4000 m volt, mely 200 m-es lépésközökkel nőtt 6000 m-ig. Ezzel a módszerrel a 

Getis -szűréshez az az optimális távolság meghatározható, melynél az autokorrelációs 

hatás a maximális. 

Megállapítottam, hogy 1% alatti annak az esélye, hogy a klaszterezettség a véletlen 

műve. Tehát egyértelműen megállapítható, hogy a II. rendű főúthálózaton 2010 és 2012 
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között bekövetkezett balesetek térbeli aggregálásával képzett területi egységek térben 

autokorreláltak; így statisztikai elemzéseik kizárólag ennek a tudatában végezhetők. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Sipos, 2017; Sipos és Tánczos, 2013) 

 

IV. TÉZIS 

Rövid távú historikus gyakorisági adatokat felhasználva, meghatároztam azokat a 

Biztonsági Teljesítmény Függvényeket, amelyek alkalmasak a II. rendű országos 

főúthálózat baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságainak előrebecslésére. 

A túlszórási problémára talált megoldás alapján, a további modellezési eljárásban 

általánosított lineáris regressziót (Generalized Linear Regression - GLM) alkalmaztam, 

azonban a Poisson-eloszlás mellett jelentkező túlszórási probléma eliminációja 

érdekében a negatív binomiális regresszió alkalmazására rátérek. 

A modellek eredményeit minden esetben megvizsgáltam és a lehetséges torzító 

pontokat a reziduumok segítségével is elemeztem. A torzító pontok azonosításához 

minden egyes megfigyelésre, az ún. Cook-féle D-statisztikát, vagy Cook-távolságot 

kiszámítottam. A Cook-távolság meghatározása mellett Leverage-vizsgálatot hajtottam 

végre. Az outlierek meghatározásával a modell paramétereinek további finomhangolását 

végeztem el. 

A modellbe vont paraméterek koefficienseit vizsgáltam. Meghatároztam minden 

egyes paraméter standard hibáit, valamint számoltam a 95 %-os Wald-féle konfidencia 

intervallumot. Majd a hipotézisvizsgálatot követően a paraméterekre jellemző empirikus 

szignifikancia szintet állapítottam meg. A továbbiakban a halálos, a súlyos és a könnyű 

sérüléseket becslő modellek koefficienseit is meghatároztam, a baleseti gyakoriságok 

becslésére alkalmas modellel azonos vizsgálatokat hajtva végre. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Sipos, 2017; Sipos et al., 2012b) 
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V. TÉZIS 

A közúti infrastruktúrát és a forgalmat jellemző meghatározó paraméterek és 

historikus adatok felhasználásával, a hihetőségi elmélet és a súlyozási faktor 

alkalmazásával, minden egyes szakasz baleseti veszteségértékét megbecsültem. A 

kategorikus veszteségértékek és az egyedi szakaszra jutó veszteségértékek 

felhasználásával, a II. rendű országos főúthálózat veszteségérték alapú 

közlekedésbiztonsági javíthatósági értékeit meghatároztam. 

Az infrastruktúra és a forgalmi adatok közúti baleseti gyakoriságra gyakorolt 

hatásának vizsgálata mellett, megmutattam, hogy a hihetőségi elmélet a különböző 

forrásból származó (becsült és historikus) baleseti gyakorisági adatok egyesítésére 

megfelelő eszköz lehet, és, az adatok rendelkezésre állása esetén, alkalmazása célszerű 

és indokolt. 

A modellezés eredményeképpen kapott baleseti, halálos áldozati, súlyos sérüléses 

és könnyű sérüléses BTF által megbecsültem a teljes II. rendű főúthálózatra vonatkozó 

baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságokat. Majd a KSH 2011 és 2013 közötti baleseti 

adatainak alapján, a hihetőségi becslés alkalmazásával a becsült baleseti, halálozási és 

sérülési gyakoriságokat korrigáltam. A hihetőségi becslést követően a becsült halálos 

áldozatok, a súlyos sérülések és a könnyű sérülések száma alapján minden egyes szakasz 

baleseti veszteségértékét kiszámítottam, ahol egyenértékként a 2013-as baleseti 

veszteségértéket választottam. A historikus baleseti halálozási és sérülési adatok alapján 

korrigált, szakaszra jutó veszteségértékek alapján, minden egyes szakasz javíthatósági 

lehetőségét előállítottam.  

Annak érdekében, hogy vizuális képet is kapjunk az eredményekről, a becslések 

eredményeit geoadatbázishoz kapcsoltam, és az eredményeket ArcGIS környezetben 

szemléltettem. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Sipos, 2017; Sipos et al., 2012a, 2012b; Sipos és 

Tánczos, 2015) 
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9.2.  Alkalmazás és a továbbfejlesztés lehetőségei  

9.2.1. Alkalmazási terület 

Az elmúlt években, számos esetben kapott másodmunkaadóm, a 

Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozata, 

majd a Közlekedésbiztonsági Központ megbízást, közlekedésbiztonsági beruházások 

hatékonyságának értékelésére. Kutatásom részeredményeit felhasználtam, és a 

kidolgozott módszertanokat a hatékonyságértékelési és költség-haszon elemzési 

feladatok ellátásában alkalmaztam. 

A jelentősebb megbízások közé tartozik: 

- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) üzemeltetésében lévő, gyorsforgalmi 

úthálózaton megvalósítandó, 2012 és 2019 között megvalósuló, 11 db építési 

engedélyköteles közlekedésbiztonsági beruházáscsomag költség-hatékonysági és 

költség-haszon elemzése. A feladatok ellátása során a tervezett beruházások 20 

éves baleseti gyakoriságára és sérülési gyakoriságára, valamint a prognosztizált 

baleseti veszteségértékekre becslést adtam. 

- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi 

úthálózaton megvalósítandó, 2012 és 2019 között megvalósuló, közel 600 db nem 

építési engedélyköteles közlekedésbiztonsági beruházás költség-hatékonysági és 

költség-haszon elemzése; ennek során a tervezett beruházások 20 éves baleseti 

gyakoriságára és sérülési gyakoriságára, valamint a prognosztizált 

veszteségértékekre becslést adtam. Az externális tételek közül, a 

közlekedésbiztonságra vonatkozó költségcsökkenésből eredő társadalmi hasznok 

összességét meghatároztam. 

- 534 db, 2007 és 2011 között végzett, kisköltségű közlekedésbiztonsági 

beavatkozás hatékonyságának értékelése, ahol historikus adatok felhasználásával 

és modellezési eljárással a beavatkozások hatékonyságát vizsgáltam. 

- Országos helyközi buszmegállók veszteségérték alapú biztonsági 

rangsorolásához a baleseti gyakoriságot és a társadalmi-gazdasági 

szempontrendszert vettem figyelembe. 
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-  

33. ábra: Buszmegállók baleseti veszteségértéke 
forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 

A Magyar Útügyi Társaság megbízásából a KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 projekt 

által finanszírozott, bevezetés előtt álló „2+1 – 1+2 sávos problémakör a hazai 

gyorsforgalmi utakon és autópályákon” című kutatási anyag kidolgozásában részt vettem. 

A kutatási területemet is érintő fejezetnek a célja az új úttípus bevezetési 

lehetőségeinek, továbbá kiegészítő javaslatként - a lokális háromsávos útszakasznak 

tekinthető - előzési szakaszok vizsgálata. 

A kutatási eredmények elemzése során a hálózati, geometriai, keresztmetszeti, 

forgalmi és forgalombiztonsági adatok alapján kerültek bemutatásra azok a gyorsforgalmi 

és főúti szakaszok, ahol 2+1 sávos keresztmetszetű út létesítése – az előzés 

ellehetetlenülése, a sebességalakulás, a forgalom-összetétel, a szolgáltatási színvonal 

vagy a baleseti helyzet miatt – szükséges, indokolt lehet. 

A kutatás során a 2+1 sávos keresztmetszetű út és a lokális előzési szakaszok 

közlekedésbiztonsági szempontú kiválasztására tett javaslat kidolgozásában vettem részt, 

ahol az értekezésemben kidolgozott eljárásokat is hasznosítottam. 
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9.2.2. Továbbfejlesztés lehetőségei 

A közlekedési – és kifejezetten közlekedésbiztonsági – beruházások költség-

hatékonyság és költség-haszon elemzésében, a folyamatosan továbbfejlesztett és így 

egyre pontosabb becslést adó Biztonsági Teljesítmény Függvények alkalmazása 

szükségszerű. Az értekezésemben kidolgozott országos II. rendű főúthálózatra vonatkozó 

BTF-ek meghatározásán kívül Magyarországon jelenleg a dr. Borsos Attila által 

kidolgozott, az országos elsőrendű főúthálózatra vonatkoztatott baleseti BTF áll 

rendelkezésre. Annak érdekében, hogy a teljes országos közúti hálózatra vonatkoztatott 

baleseti és sérülési gyakoriságok becsülhetők legyenek és ezek által tetszőleges jövőbeli, 

akár új nyomvonalon épülő beavatkozás teljes körű költség-hatékonyság és költség-

haszon – a jelenleg elérhető és számszerűsíthető korszerű módszereket felhasználva – 

értékelhetővé váljon, célszerű lenne a BTF-eknek az egész országos közúthálózatra való 

kiterjesztése. 

Annak érdekében, hogy megfelelő BTF-ek kialakítók legyenek, szükségszerű az 

alapadatok – esetemben kifejezetten a közlekedési balesetek – helyhez kötéseinek 

pontosítása, a tévesen rögzített helykoordináták feltétlen javítása. A pontatlanságok 

ugyanis mind a baleseti, mind pedig a sérülési gyakoriságok vizsgálatának értékelésében 

jelentős mértékű torzulást okoznak. A sok téves alapadatból képzett BTF-ek eredő 

becslési hibával terheltek, így a jövőben kialakuló balesetek és sérülések számának 

várható értékeit hibásan határozzák meg. A gazdasági értékelésekben így téves, a 

valóságtól eltérő eredményekre juthatunk, és a tervezett beruházás indokoltságának 

megítélése ilyen esetben félrevezethető lehet. 

Az alapadatok helyreigazítását követően a továbbfejlesztett modell becslési 

hatékonyságának növelése érdekében, célszerű a mintanagyság és a historikus adatsorok 

bővítése. 

A BTF-ek továbbfejlesztési lehetőségei közé tartozik, a függő változók 

kategorizálása, ami alapján a különböző típusú balesetek becslése válna lehetségessé, 

ezáltal kifejezetten típusspecifikus beavatkozások hatásvizsgálata is elvégezhető lenne. 

Az értekezésben felhasználásra kerülő térstatisztikai módszerek kiterjesztésével, 

melyekkel az országos II. rendű főutak területi autokorrelációs vizsgálatát tettem meg, a 

balesetsűrűsödési helyek kiválasztására alkalmas korszerű modell kialakítása érhető el.  
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13 
13. Mellékletek 

1. Melléklet: Halálos áldozatok, súlyos és könnyű sérülések 

meghatározására alkalmas BTF 

Országos II. rendű főúthálózaton bekövetkező halálos áldozatok gyakoriságának 

meghatározását leíró modellparaméterek, a modellek hatékonysága. 

Modell információ 

Függő változó 
Halálos áldozatok száma 

[fő] 

Valószínűségi eloszlás Negatív binomiális 

Link Függvény Log 

 

 

Kategorikus változók információi 

 N Százalék 

 

Szakasz jelleg 

külsőségi 27536 77,0% 

átkelési 8234 23,0% 

Összesen 35770 100,0% 

Tehergépjármű részarány 

1 3545 9,9% 

2 9962 27,9% 

3 12322 34,4% 

4 5032 14,1% 

5 2275 6,4% 

6 2634 7,4% 

Összesen 35770 100,0% 

Vízszintes vonalvezetés 

iránya 

 833 2,3% 

jobb ív 7230 20,2% 

bal ív 7114 19,9% 

egyenes 20593 57,6% 

Összesen 35770 100,0% 

Forgalmi sávok száma 

,00 32 0,1% 

1,00 143 0,4% 

2,00 34142 95,4% 

3,00 456 1,3% 

4,00 908 2,5% 

5,00 66 0,2% 

6,00 20 0,1% 

7,00 3 0,0% 

Összesen 35770 100,0% 

Terepjelleg 

sík 27148 75,9% 

domb 7709 21,6% 

hegy 913 2,6% 

Összesen 35770 100,0% 
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Folytonos változók információi 

 N Minimum Maximum Átlag Std. Szórás 

Függő változó 
Halálos áldozatok száma 

[fő] 
35770 0 4 ,01 ,110 

Folytonos 

magyarázó változó 

Szakasz hossza [km] 35770 ,05 ,93 ,0953 ,04405 

3 év átlagos napi 

forgalmának átlaga  

[j/nap] 

35770 318,00 48838,67 
5604,725

7 
3590,20778 

Átlagos padkaszélesség 

[m] 
35770 ,00 4,00 1,3080 ,54554 

 

 

Modell jósága 

 Érték df Érték/df 

Deviancia 2794,912 35766 ,078 

Skálázott Deviancia 2794,912 35766  

Pearson Chi-négyzet 43531,781 35766 1,217 

Skálázott Pearson Chi-

négyzet 
43531,781 35766 

 

Log Likelihood -1805,387   

Akaike Információs 

Kritérium(AIC) 
3618,775 

  

Finite Sample Corrected 

AIC (AICC) 
3618,776 

  

Bayes Információs 

Kritérium(BIC) 
3652,714 

  

Consistent AIC (CAIC) 3656,714   

 

 

Omnibus Teszt 

Likelihood 

Arány Chi-

négyzet 

df Sig. 

97,845 3 ,000 
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Országos II. rendű főúthálózaton bekövetkező súlyos sérülések gyakoriságának 

meghatározását leíró modellparaméterek, a modellek hatékonysága. 
 

 

Modell információ 

Függő változó Súlyos sérültek száma [fő] 

Valószínűségi eloszlás Negatív binomiális 

Link Függvény Log 

 

 

 

Modell jósága 

 Érték df Érték/df 

Deviancia 9960,210 35766 ,278 

Skálázott Deviancia 9960,210 35766  

Pearson Chi-négyzet 55641,913 35766 1,556 

Skálázott Pearson Chi-

négyzet 
55641,913 35766 

 

Log Likelihoodb -7085,165   

Akaike Információs 

Kritérium(AIC) 
14178,330 

  

Bayes Információs 

Kritérium(BIC) 
14212,270 

  

    

 

 

Omnibus Teszt 

Likelihood 

Arány Chi-

négyzet 

df Sig. 

395,598 3 ,000 
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Országos II. rendű főúthálózaton bekövetkező könnyű sérülések gyakoriságának 

meghatározását leíró modellparaméterek, a modellek hatékonysága  
 

Modell információ 

Függő változó 
Könnyen sérültek száma 

[fő] 

Valószínűségi eloszlás Negatív binomiális 

Link Függvény Log 

 

 

Modell jósága 

 Érték df Érték/df 

Deviancia 17924,966 35766 ,501 

Skálázott Deviancia 17924,966 35766  

Pearson Chi-négyzet 71319,329 35766 1,994 

Skálázott Pearson Chi-

négyzet 
71319,329 35766 

 

Log Likelihoodb -13473,545   

Akaike Információs 

Kritérium(AIC) 
26955,090 

  

Bayes Információs 

Kritérium(BIC) 
26989,029 

  

    

 

 

 

 

 

Omnibus Teszt 

Likelihood 

Arány Chi-

négyzet 

df Sig. 

1240,815 3 ,000 
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2. Melléklet: Felhasználásra kerülő eloszlások bemutatása  

A Poisson-eloszlás 

Adott egy λ > 0 paraméter. Az X valószínűségi változó (λ-paraméterű) Poisson-

eloszlást követ, ha a felvehető értékei a nemnegatív egészek, és annak valószínűsége, 

hogy a k értéket veszi fel: 

pk:= P(X = k) = 
λk

k!
∙ e−λ , várható értéke éppen a λ paraméter: E(X) = λ , akárcsak a 

szórásnégyzete, azaz: D(X) = √λ .  

Az eloszlás alkalmazhatóságáról: legyen A egy adott esemény, I:= [0,t) pedig egy 

adott időintervallum. Jelentse Xt az A esemény I alatti bekövetkezéseinek számát. Ez 

nyilván egy nemnegatív egészértékű valószínűségi változó lesz. Ha igaz az A eseményre, 

hogy: 

a) diszjunkt időintervallumokban a bekövetkezéseinek száma egymástól független 

b) bekövetkezési számainak valószínűségei azonos hosszúságú időintervallumokon 

egyenlők (azaz időben konstans) 

c) infinitezimális időintervallumon az egyszeri bekövetkezés valószínűsége az 

intervallum hosszával arányos, azaz létezik a:  

lim
Δt→0

P(A Δt idő alatt egyszer következik be)

Δt
 =:l pozitív véges határérték 

d) az, hogy A 𝛥t alatt többször következik be, elhanyagolható 𝛥t hosszához képest, 

azaz: lim
Δt→0

P(A Δt idő alatt egynél többször következik be)

Δt
 = 0 

akkor bizonyított tétel, hogy az Xt valószínűségi változó Poisson-eloszlású 𝜆 = l ∙ t 

paraméterrel (Denkinger, 1978). 

Ebből látható, hogy sok esetben alkalmazható pl. szakaszokon kialakuló balesetek 

számának modellezésére (Chang and Kim, 2012). 

További előnyös tulajdonsága, hogy „additív”, azaz Poisson-eloszlású 

valószínűségi változók összege szintén Poisson-eloszlású, és az új paraméter éppen az 

eredeti paraméterek összege. 
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A geometriai eloszlás 

Független kísérletsorozatot végzünk. Adott egy A esemény, melynek bekövetkezési 

valószínűsége p (0 < p < 1). A egy kísérlet során vagy egyszer következik be, vagy 

egyszer sem (indikátor változó). Az X jelölje azt, hogy hányad kísérletre került sor, 

mielőtt az A esemény először bekövetkezett (azaz X = 2 annyit jelent, hogy az első két 

alkalommal nem teljesült a, harmadikra viszont igen). Ekkor X nemnegatív egészértékű 

valószínűségi változó lesz, melynek eloszlása: pk:= P(X = k) = (1 − p)k ∙ p. Ugyanis azt 

írjuk le , hogy k esetben nem következik be A, és egyszer igen. A bekövetkezések 

sorrendje egyértelmű, hiszen A az utolsó kísérletkor kell, hogy bekövetkezzék. Az 

eloszlás további fontos jellemzői: E(X) = 
1

p
 - 1 , D(X) = 

√1−p

p
 . 

Az exponenciális eloszlás 

Adott egy λ > 0 paraméter. Az X valószínűségi változó (λ-paraméterű) 

exponenciális eloszlású, ha olyan folytonos, nemnegatív valószínűségi változó, melynek 

sűrűségfüggvénye: 

f(x):= 𝜆 ∙ e− λ x , ha x > 0, és 0 egyébként. Ekkor E(X) = D(X) = 
1

λ
 lesz. 

A sűrűségfüggvény képletéből látható, hogy ez az eloszlás monoton csökkenőleg, 

nagyon gyorsan (𝜆-tól függően persze) és egyre gyorsuló ütemben tart 0-hoz. 

Szorosan összefügg a már tárgyalt Poisson-eloszlással: ha az adott idő alatt 

bekövetkező balesetek számát Poisson-eloszlással jellemeztük, két baleset bekövetkezése 

közti idő hosszát (mint valószínűségi változót) exponenciális eloszlás írja le. Ha például 

𝜆 = 2 (baleset / év) paraméterű Poisson-eloszlással jellemzünk egy útkereszteződést, azaz 

évente átlagosan két baleset történik (hiszen itt E(X) = 𝜆), akkor két baleset között 

átlagosan fél év telik el (itt E(X) =  
1

λ
 = 

1

2
 ). 

Az exponenciális eloszlás legfontosabb (és egyedülálló) tulajdonsága az ún. 

„örökifjúság”: 

Ha X egy nemnegatív valószínűségi változó, melyre: P(X > t + 𝛥t | X> t) = P(X > 

𝛥t) tetszőleges pozitív t-re, ill. 𝛥t-re, akkor X exponenciális eloszlású. Azaz ha mostanáig 

(t) nem következett be baleset, akkor ugyanakkora eséllyel következik be a mostantól 

számított 𝛥t időn belül, mint a megfigyelésünk kezdete (0 időpont) utáni 𝛥t időn belül 
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bekövetkezhetett volna. Ez is alátámasztja az alkalmazhatóságát a balesetek esetében, 

hiszen hirtelen, váratlan esemény bekövetkezéséről tanúskodik (Denkinger, 1978). 

A Pascal-eloszlás 

Nem a tipikus Pascal-eloszlást értjük, mert az elemzések során csak a „rosszakat” 

számoljuk, tehát levonunk egyet, ugyanis akkor következik be baleset. 

A geometriai-eloszlás általánosítása, egy adott esemény n-edik bekövetkezésének 

időpontját vizsgálja. Nevezik negatív binomiális-eloszlásnak is. Legyen tehát minden 

ugyanúgy mint a 2. pontban, és adott egy n pozitív egész szám. X = k jelentse azt, hogy 

pontosan k-szor nem következett be az A esemény, mielőtt n-edszer bekövetkezett volna. 

Így ez is egy nemnegatív egész értékeket felvevő eloszlás lesz, továbbá az is könnyen 

meggondolható, hogy az n = 1 eset visszaadja a geometriai-eloszlást. 

Az egyes valószínűségek: 𝑝𝑘:= P(X = k) = (𝑛+𝑘−1
𝑛−1

) ∙ 𝑝𝑛(1 − 𝑝)𝑘, hiszen most azt 

írjuk le, hogy n-szer következik be A, és k-szor nem. A binomiális együttható azt fejezi 

ki, hogy az első n – 1 bekövetkezés elhelyezkedése tetszőleges, csak az n-edik helye 

kötött. 

A várható érték: E(X) = n ∙ (
1

𝑝
 – 1) lesz, ami nem meglepő, mert igazából n darab 

geometriai-eloszlást ismétlünk meg egymás után. A szórás: D(X) = √𝑛∙ 
√1−𝑝

𝑝
 , azaz 

ugyanezen okok miatt a variancia szintén az n-szeresére változik (Denkinger, 1978). 

A gamma-eloszlás 

Az (Euler-féle) gamma függvény a „faktoriális függvény” kiterjesztése a komplex 

számsíkra. Egy ún. meromorf függvényt kapunk, amelynek a nempozitív egész helyeken 

elsőrendű pólusai vannak, egyébként az egész síkon komplex értelemben 

differenciálható. Mindenütt teljesíti a Γ(s + 1) = sΓ(s) egyenletet, és úgy van normálva, 

hogy Γ(n) = (n – 1)! legyen minden pozitív egészre.  

A jobb félsíkon (és így a számegyenes pozitív felén, ami nekünk elegendő lesz) 

megadható integrálalakban: 

 Γ(s) = ∫ 𝑥𝑠−1𝑒− 𝑥∞

0
𝑑𝑥.  (73) 
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E függvényt tartalmazza a gamma-eloszlás, amely az exponenciális eloszlás 

általánosítása. Két paramétert tartalmaz: a 𝜆 > 0 mellett egy α > 0-t is. Maga az eloszlás 

szintén nemnegatív, a pozitív féltengelyen a sűrűségfüggvénye:    
𝜆𝛼 𝑥𝛼−1

𝛤(𝛼)
 𝑒− 𝜆 𝑥. Jelölése: 

Γ(α, 𝜆). A várható értéke és a szórása: E(X) = 
𝛼

𝜆
 ,   D(X) = 

√𝛼

𝜆
 . 

Az exponenciális eloszlást az α = 1 esetben kapjuk vissza (minthogy Γ(1) = 𝑥0 = 

1). 

A Γ-eloszlás alakja különböző 𝛼 paraméterek esetén lehet hasonló az 

exponenciáliséhoz is, de vannak eleinte (0-tól tekintve) monoton növő, majd utána 

gyorsan csökkenő változatok is. 

Könnyen bizonyítható, hogy n darab független, azonosan 𝜆-paraméterű 

exponenciális eloszlás összege (ami lehet egy kereszteződésnél n +1 baleset közti 

időtartam) éppen Γ(n, 𝜆)-eloszlást követ. Sőt ennél több is igaz, független, közös 𝜆-

paraméterű gamma-eloszlások összege szintén 𝜆-paraméterű gamma-eloszlás lesz, 

amelyben az α-paraméterek összeadódnak (Denkinger, 1978; Medvegyev, 2002). 


