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Készítette: Nagy Krisztián 

4. előadás 

 

Euler-séta: Olyan séta, mely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza. 

Tétel: 

-   egy összefüggő gráf. Ha minden pont foka páros, akkor létezik Euler-körséta. 

- Pontosan    páratlan fokú csúcs van     felbomlik   darab éldiszjunkt vonalra. 

Hamilton-út: Egy olyan út, hogy minden csúcsot pontosan egyszer tartalmaz. 

Hamilton-kör: Egy olyan kör, hogy minden csúcsot pontosan egyszer tartalmaz. (Kivéve a 

kezdő csúcsot, ami a végcsúcs is) 

Állítás: 

- Ha   pontú gráfban minden pont foka  
 

 
   van benne Hamilton-kör 

 

Síkbarajzolhatóság 

„Definíció:” A   gráf síkbarajzolható, ha lerajzolható úgy, hogy az élek csak a 

csúcspontokban találkozzanak. 

 

Tétel: 

- Minden véges gráf   -ban lerajzolható 

  



Tétel: 

- A   véges gráf síkbarajzolható   gömbre rajzolható 

Bizonyítás: 

Egy sík illetve a gömb pontjait megfeleltetjük egymásnak. 

 

A gömb illetve a sík egy pontban érintik egymást. Tekintsük az északi póluson keresztülmenő 

egyeneseket. 

Ha az egyenes nem párhuzamos a síkkal, akkor pontosan egy pontban metszi a gömb 

felszínét illetve pontosan egy pontban metszi a síkot. A két metszéspontot megfeleltetjük 

egymásnak. 

Ha a gömbre való rajzolásból indulunk ki, akkor úgy kell megválasztani az északi pólust, hogy 

ott ne legyen csúcs, illetve ne legyen rajta él. 

Definíció: Ha   síkbarajzolható gráf, akkor a tartományok az élek által határolt síkidomok. (a 

nem korlátos síkidom is tartomány.) 

  



Euler-tétel 

-   véges, összefüggő, síkbarajzolható gráf, akkor              , ahol     a 

tartományok száma 

Bizonyítás: 

Élek száma szerinti indukció. 

Ha   fa, akkor          . (Teljesül) 

Ha   nem fa, akkor   egy köréből egy élt elhagyva, az él illetve a tartományok száma eggyel 

csökken. 

Példák: 

   (5 csúcsú teljes gráf) nem síkbarajzolható, mert             
 
      

               . Egy tartományt legalább három él határol. Egy él két tartománnyal 

határos.   Élek száma: legalább 
 

 
        . Ellentmondáshoz jutottunk. 

     (3 ház-3 kút ) nem síkbarajzolható, mert                             

Itt minden tartományt legalább négy él határol (nincsen benne háromszög). Egy él két 

tartománnyal határos.   Élek száma: legalább 
 

 
     . Ellentmondáshoz jutottunk. 

 

Definíció: Két gráf topologikusan izomorf, ha a következő lépések, illetve fordítottjuk véges 

sok lépésével egyikből a másikat kapjuk. Egy másodfokú csúcsot elhagyunk és szomszédjait 

összekötjük. 

Kuratowski-tétel: 

Egy véges gráf pontosan akkor síkbarajzolható, hogyha nem tartalmaz   -ttel, illetve     -al 

topologikusan izomorf részgráfot. 

Gráfok színezése 

Definíció: Egy   gráf egy csúcs színezése jó színezés, ha a szomszédos csúcsok különböző 

színezésűek. 

Definíció: Egy adott   gráf kromatikus száma azt határozza meg, hogy legalább hány szín kell 

a jól színezéshez. 

Például: 

kromatikus szám = 1   nincs él 

kromatikus szám = 2   nincs benne páratlan kör   páros gráf 

kromatikus szám = 3   ?  

  



Tétel: (4-szín tétel) Minden sík gráf négy színnel szinezhető. 

Gráfok ábrázolása 

Definíció: Illesztkedési mátrix 

                                            

Illesztkedési mátrix:              ,ahol 

      

                            

                                       

               

  

Ha   nem irányított gráf, akkor     -t lecseréljük       -re (azaz -1 –es esetben +1 lesz) 

Definíció: Élmátrix 

                     -ből   -be menő élek száma. 

Ha   nem irányított gráf, akkor      hurokélek száma      a   ,    közöti élek száma 

(Érdekesség. Ennek az adott hatványa meghatározza hogy hány 1-2-… hosszú út megy egy 

élből a hatványtól függően) 

Számításelmélet 

Kongruenciák 

Definíció:                             , ha       

Tulajdonságok:          , 

-                            

-           

-               

-             

-          , akkor 

              

            

-               

  



Állítás: A kongruencia ekvivalenciarelációt határoz meg 

Definíció: Az ekvivalenciarelációk által meghatározott osztályozás osztályai a 

maradékosztályok. 

Ha    , azt a maradékosztályt, amiben ő benne van   -al jelöljük. 

Például:     esetén 

Maradékosztályok: 

                

             

             

Definíció:         (relatív prímek)               , ekkor   redukált 

maradékosztály. 

Például:  

            redukált maradékosztály, míg   nem. 

           redukált maradékosztály, míg     nem. 

Definíció: Páronként inkongruens számok maradékrendszert alkotnak. 

Például: 

     

  

                                           maradékrendszer 

       

                                       nem maradékrendszer 

Definíció: Ha egy maradékrendszer tagjai redukált maradékosztályokhoz tartoznak   

redukált maradékrendszer. 

Ha a maradékrendszer az összes maradékosztályt reprezentálja, akkor teljes 

maradékrendszernek nevezzük. 

Például:          1,3,5  redukált maradékrendszer 

                                  1,2,3,4,5,6 teljes maradékrendszer 

Típikus választás teljes maradékrendszerhez: 

-               

-     
 

 
, ha   páratlan 

-                          , ha   páros 

 

 



Megjegyzés: A műveletek kompatibilisek a maradékosztályokkal 

                        

                           

        

       

Definíció:    a teljes maradékrendszer osztályai a fenti műveletekkel. 

Állítás:          gyűrű. 

Megjegyzés:    egészekkel számolunk      -et 

Például: 

           

          

         

      

          

      

      

      

Gyakori jelölés:                műveletek       

   feltesszük, hogy     

     

         Mostantól:         

Tétel:  

Ha                      -ben nullosztó. 

Például:                       

Ha               -nak van inverze   -ben. Speciális eset:    (p:= prím) test. 

(Nem nullelemnek van inverze) 

Bizonyítás: 

                    Ekkor    
 

 
   

 

 
      

                    egyenletnek van megoldása (Bővített euklideszi-

algoritmus) 

 
  

                     

  



Lineáris kongruenciák 

           

Tétel: 

                        megoldható                
 és ekkor   darab 

inkongruens megoldás van. 

Bizonyítás: 

                                            
 

   
 

 
          

 

 
       

 

 
               itt           (relatív prímek) 

Ennek megoldásához: 

             ez megoldható és a bővített euklideszi-algoritmus szolgáltatja az       

értékét.                       , ahol          és          

Kapunk egy megoldást. Ha   megoldás, akkor:                          is 

megoldás. Ezek különböző megoldások. 

                                           

Lineáris kongruencia rendszerek 

                     

                     

… 

                     

Itt   -k páronként relatív prímek 

Kínai maradék-tétel 

Ha        páronként relatív prímek, akkor a lineáris kongruencia rendszernek egyértelmű 

megoldása van                

Bizonyítás: Konstrukció 

                       
 

  
   Tekintsük a következő kongruenciákat: 

                  

                               

                          (       ) 

Egyértelműség:      megoldások:                                    

 



Megjegyzés: Ha a tételben szereplő        páronként nem lenne relatív prímek,akkor:: 

            

            

                 esetén 

 

                          

                          

 

Ha            , akkor nincsen megoldás. 

Ha            , akkor egy darab egyenlet felesleges   

         
  

 
 

         
  

 
 

              

Euler-Fermat tétel 

Definíció:                          

Lemma: 

    egész,         

- Ha            teljes maradékrendszer                      teljes 

maradékrendszer      

- Ha               redukált maradékrendszer                   redukált 

maradékrendszer 

Bizonyítás: Elég, hogy páronként inkongruensek. 

                                , de         , ezért   

              

Euler-tétel:             egészek, akkor               

Bizonyítás: Legyen            redukált maradékrendszer 

          
    
                   

    
   

    
    , de       

    
       tehát 

egyszerüsíthetünk. 

Következmény: Fermat-tétel: 

Ha   prímszám,                            

 

Megjegyzés: Az RSA titkosítás ezen alapszik. 


