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1. fejezet

Bevezetés

Dolgozatom témájául a középiskolai versenyfeladatokban található diszkrét optimalizálási
problémákat választottam, mely több okból is kedves számomra. Az egyik, hogy szerettem
matematikaversenyekre járni. Alsósként voltam először és nem is hagytam abba gimnázium
végéig. Kedvenceim a gondolkodtató, logikai feladatok voltak.
Egy másik ok az, hogy szeretem a véges matematikát, különösen a gráfokat. Számomra
ez az egyik olyan területe a matematikának, ami kézzelfogható, világos. A gráfokkal
megoldott problémákat még egy laikus is egész jól megérti, hiszen "látszik". Persze itt is
vannak hosszabb bizonyítást és átgondolást igénylő tételek.
Ez a dolgozat középiskolás versenyfeladatokról és véges matematikáról, azon belül optima-
lizálási problémákról fog szólni. Tipikusan algoritmikus problémákról lesz szó (de nem
kizárólagosan). Egyetemen oktatott módszerekkel fogjuk vizsgálni ezeket a feladatokat.
Majdnem minden témakört egy-egy feladvánnyal indítunk, majd megnézzük, mi van a
hátterében, milyen tételek segíthetnek a megoldásban és hogyan általánosítható a probléma.
Végül áttekintjük, hogy az új ismeretekre támaszkodva milyen kapcsolódó feladat tűzhető
ki. Emellett bevettünk néhány olyan feladatot is, amihez csak megoldás van.
Főleg matematika versenyek példáival fogunk foglalkozni, ezen belül is a Kürschák József
Matematikai Tanulóverseny (továbbiakban Kürschák) és az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny (OKTV) feladványaival. Végül előkerül néhány informatikai feladat is. (A
feladatok szövege és egyes megoldások az [1], [2], [3], [5] és [4] forrásokból valók.)
Reményeim szerint a dolgozatom haszonnal forgathatják egyetemisták, akik hozzám hason-
lóan kedvelik a véges matematikát és a gráfos feladványokat, valamint azok a középiskolások,
akik kíváncsiak mi húzódik meg egy-egy versenyfeladat hátterében és az adott példa meg-
oldásán túl szeretnék megérteni az általános esetet is. De használhatják olyan középiskolai
tanárok is, akik tehetséges gyerekekkel foglalkoznak.
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2. fejezet

Matematikai versenyfeladatok

2.1. Gráfelméleti alapfogalmak

A legfontosabb fogalmakat Frank András jegyzete ([6]) segítségével gyűjtöttem össze.
Irányítatlan (irányított) gráfon egy (V,E, φ) hármast értünk, ahol V,E véges hal-
mazok, φ pedig E-nek egy leképezése a V elemeiből álló rendezetlen (rendezett) párok
halmazára. V elemei a gráf csúcsai vagy pontjai, E elemei a gráf élei. Ha e egy él és
φ(e) = {a, b}, akkor irányítatlan esetben a és b az él két végpontja, míg irányított gráfban
a az e kezdőpontja és b a végpontja.
A gráfokat úgy szemléltetjük, hogy a csúcsokat pontokkal ábrázoljuk, egy a, b végpontú
e = ab élt pedig az a és b pontokat összekötő vonallal. Irányított gráfnál az élt ábrázoló
vonalra nyilacskát teszünk, amely az él kezdőpontjától a végpontjának irányába mutat.
A gráf egy pontjában összefutó élek számát a pont fokszámának nevezzük.
Ha két csúcs (pont) között több él húzódik, akkor párhuzamos, vagy másképp többszö-
rös élről beszélünk.
Egy hurokél olyan él, amelynek mindkét végpontja ugyanaz a pont. (Megállapodás szerint
egy hurokél a pont fokszámához kettővel járul hozzá.)
Egy gráf egyszerű, ha nincsenek sem hurkok, sem párhuzamos élek benne.
Ha egy pont nem szomszédos éllel, izolált pontról beszélünk.
Vonalnak nevezünk egy v0, e1, v1, e2, ..., vn−1, en, vn sorozatot, amely felváltva (nem feltét-
lenül különböző) pontokból és élekből áll úgy, hogy minden ei éle a vi−1 pontból vezet a vi
pontba. A sorozatban szereplő élek száma a vonal hossza.
A séta olyan vonal, amelyben minden él különböző.
Az út olyan vonal, amelyben minden pont különböző.
Egy gráf összefüggő, ha bármely két pontja között van út.
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Egy gráf maximálisan összefüggő része a komponens.
A fa olyan összefüggő gráf, amelynek bármely élét elhagyva a keletkező gráf már nem
összefüggő.
A csillag olyan fa, amelynek egy pontjából indul ki minden éle.
G = (V,E) egyszerű gráf G′ = (V,E ′) komplementerében az u, v ∈ V csúcsokra uv
pontosan akkor él, ha uv nem éle G-nek.

2.1.1. Jelölés. Egy irányítatlan gráf csúcsainak halmaza (ha nem mondunk mást) V ,
éleinek halmaza E, tehát G = (V,E) alakban beszélünk róla.
Irányított esetben D = (V,A) jelöli a gráfot.

2.2. Hamilton-kör

2.2.1. Feladat (Kürschák 1957/2). ([1]) Egy gyár hat különböző színű fonalból kétszínű
kelmét gyárt. Minden szín legalább háromféle párosításban szerepel. Bizonyítandó, hogy
kiválasztható háromféle kelme úgy, hogy mindegyik szín előfordul valamelyikben.

Vegyünk egy hat pontú gráfot. A csúcsok felelnek meg a színeknek. Az élek pedig egy-egy
kétszínű kelmét jelentenek. Tudjuk, hogy a gráfban minden fokszám legalább három. Az
a feladat, hogy találjunk három olyan élt a gráfban, ami minden csúcsot lefog. Mivel hat
pontú a gráfunk, ez azt jelenti, hogy teljes párosítást kell benne találnunk.
Ehhez belátunk egy általánosabb tételt, amiből már következik, hogy a gráfunkban lesz
teljes párosítás.

2.2.2. Definíció. A gráf egy körét Hamilton-körnek nevezzük, ha a gráf összes csúcsán
pontosan egyszer halad át.

2.2.3. Tétel (Dirac). Ha egy n pontú gráfban (n ≥ 3) minden csúcs foka legalább
n

2
,

akkor a gráfnak van Hamilton-köre.

Bizonyítás. A ([1]) könyvben leírt lépések szerint bizonyítjuk a tételt.
Azt fogjuk megmutatni, hogy ha G egy n csúcsú gráf, ahol n ≥ 3 és G-nek nincs Hamilton-
köre, akkor minden fokszám kisebb, mint n

2
.

G-ben biztosan van olyan csúcspár, amit nem köt össze él. (Hiszen egy teljes gráfban lenne
Hamilton-kör.) Az eredeti gráfhoz vegyünk hozzá minél több élt úgy, hogy még mindig ne
legyen benne Hamilton-kör. (Mivel a lehetséges élek száma véges, ez véges eljárás lesz.)
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A keletkezett G1 gráf csúcsai ugyanazok, mint G-é voltak és egyiknek sem csökkent a
fokszáma. Tehát elég ebben a gráfban megmutatni, hogy van n

2
-nél kisebb fokú csúcs.

G1-ben nincs Hamilton-kör, tehát van egy P1, Pn csúcspár, ami nincs összekötve. Vegyünk
egy P1-től Pn-ig tartó utat, ami minden csúcson pontosan egyszer megy át. Jelöljük
P1, P2, ..., Pn-nel a csúcsokat abban a sorrendben, ahogy az út mentén következnek. Legyen
P1 foka k, Pn foka `, a P1-gyel összekötött csúcsok Pi1 , Pi2 , ..., Pik , ahol i1 = 2 < i2 <

... < ik ≤ n− 1. Ekkor j = 1, 2, ..., k-ra Pij−1
nem lehet Pn-nel összekötve, mert különben

P1P2...Pij−1
PnPn−1...PijP1 Hamilton-kör lenne G1-ben. (2.1 ábra)

Tehát Pn-t a P1, P2, ..., Pn−1 csúcsok közül legalább k-val nem köti össze él, azaz ` ≤ n−1−k,
` + k ≤ n − 1. Így k és ` közül legalább az egyik kisebb, mint n

2
. Ezzel az állítást

bebizonyítottuk. �

2.1. Ábra. Hamilton-kör G1-ben

Megoldás. A feladatban n = 6 és minden csúcs fokszáma legalább n
2

= 3, tehát
alkalmazható a tétel: lesz a gráfban Hamilton-kör. Vegyük ezt a Hamilton-kört és hagyjuk
el minden második élét. Ekkor kapunk egy teljes párosítást.
Ez három élből áll, tehát kiválasztható háromféle kelme úgy, hogy mind a hat szín
előforduljon valamelyikben.

A következő tétel egy enyhébb feltételt ad a Hamilton-kör létezésére.

2.2.4. Tétel (Ore). Ha G egy n csúcsú olyan egyszerű gráf, amire teljesül, hogy ha
x, y ∈ V és xy /∈ E és ekkor d(x) + d(y) ≥ n, akkor G-ben van Hamilton-kör.

Könnyen látszik, hogy ebből már következik a Dirac-tétel.
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Ez alapján több új feladatot lehetne kitűzni, például a következőt:
Egy gyár nyolc különböző színű fonalból két színű kelmét gyárt. Az i. szín ni-féle párosításban
szerepel. Tudjuk, hogy minden (i, j) párra (ahol i 6= j,) ni + nj ≥ 8. Bizonyítsuk be, hogy
ekkor kiválasztható négyféle kelme úgy, hogy mindegyik szín előfordul valamelyikben.

2.3. Ismeretségi gráf

A következő feladat érdekessége, hogy 43 év különbséggel Kürschák példa és OKTV
feladvány is volt.

2.3.1. Feladat (Kürschák 1960/1, OKTV 2003/1. kat./1. ford./6). ([1],[5]) Egy
társasutazás bármely négy résztvevője között van olyan, aki a másik három mindegyikével
már máskor is találkozott. Bizonyítandó, hogy bármely négy résztvevő között van olyan,
aki már minden útitársával találkozott.
(Egy előadáson 50 személy vett részt. Tudjuk, hogy bármely négy résztvevő között van olyan,
aki a másik három személy mindegyikével találkozott már korábban. Bizonyítsa be, hogy
bármely négy résztvevő között van olyan személy, aki korábban már mindegyik résztvevővel
találkozott!)

Mivel az első megfogalmazás általánosabb, ezzel foglalkozunk.
Az ilyen jellegű feladatoknál az ismeretségeket egy gráffal szemléltetjük. A gráf csúcsai
felelnek meg az embereknek. Két csúcs között akkor megy él, ha a hozzájuk tartozó két
ember ismeri egymást.

Megoldás. Feltehetjük, hogy legalább négy résztvevője van az utazásnak. Most a
megoldáshoz nem az ismeretségi gráfot érdemes használni, hanem annak a komplementerét.
Tehát akkor megy él két csúcs között, ha a hozzájuk tartozó két ember nem találkozott
egymással az utazás előtt.
Az a cél, hogy igazoljuk: van izolált pont a gráfban. (Ebből következik a feladat állítása.)
Könnyen látszik, hogy nem lehetnek olyan ab és cd élek a gráfban, ahol a, b, c, d mind
különböző csúcs. Hiszen ekkor lenne négy olyan ember, akikre nem igaz, hogy az egyikük
már találkozott a másik hárommal.
Tehát kétféle lehet a gráf:
1. Tartalmaz egy háromszöget, míg a többi csúcs izolált pont.
2. Tartalmaz egy csillagot, míg a többi csúcs izolált pont.
Megmutatjuk, hogy a második esetben legfeljebb három csúcsból állhat a csillag. Hiszen
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ha több csúcsa lenne, vegyük azt a csúcsot, amiből az összes él indul és további három
tetszőleges csúcsot. Ehhez a részgráfhoz tartozó négy ember között nem lesz olyan, aki
már találkozott a másik hárommal az utazás előtt.
Tehát legfeljebb három kivétellel minden csúcs izolált pont lesz. Mivel feltettük, hogy
legalább négy csúcsú a gráfunk, biztosan lesz izolált pont.

2.3.2. Megjegyzés. A feladat állításánál valójában sokkal többet igazoltunk. Ha egy n
tagú társaságról van szó, akikre igaz, hogy bármely négy résztvevő között van olyan, aki a
másik három mindegyikével már találkozott, akkor lesz legalább n− 3 olyan résztvevő, aki
már minden útitársával találkozott.

Adja magát a következő általánosítási lehetőség: mit mondhatunk akkor, ha bármely k
résztvevő között van, aki már találkozott a többiekkel.
Az eredeti feladatban k = 4 szerepelt és azt tapasztaltuk, hogy a komplementer gráfban
nem lehet 3-nál több csúcsú komponens. Hiszen ekkor lenne olyan négy csúcs, amire nem
igaz a feltétel.
Ez az általános esetre is elmondható. Nem lehet a komplementer gráfban olyan komponens,
amiben legalább k csúcs van. Hiszen egy ilyen komponensből kiválasztható k csúcs úgy,
hogy az általuk meghatározott részgráf összefüggő legyen és ekkor erre a k csúcsra nem
lenne igaz a feladat feltétele. Ez azt jelenti, hogy az eredeti gráfban minden csúcs foka
legalább n− (k − 1).
Tehát azt állíthatjuk ebben az általánosabb esetben, hogy minden résztvevő találkozott
már legalább n− k + 1 útitársával.

2.3.3. Feladat (OKTV 1985/1. kat./2. ford. /3). ([5]) Egy üdülő bármely három
lakója között van kettő, aki nem ismeri egymást, de bármely 7 között van legalább kettő, aki
ismeri egymást. Az üdülés befejezésével mindenki megajándékozza minden ismerősét egy-egy
ajándéktárggyal. Bizonyítsa be, hogy n lakó esetén legfeljebb 6n tárgy kerül ajándékozásra!

Megoldás. Semelyik lakó ismerősei sem ismerhetik egymást, mert akkor nem teljesülne
az első feltétel. Viszont mindenkinek legfeljebb 6 ismerőse lehet. Ha ennél több lenne,
akkor lenne legalább 7 olyan ember, akik nem ismerik egymást. Ez ellentmondana a
második feltételnek. Tehát mindenki legfeljebb 6 ajándékot ad, ez összesen legfeljebb 6n

ajándékot jelent.
Gráfnyelven a feladatot a következő módon fogalmazhatjuk meg. Van egy n csúcsú G

gráfunk, amely háromszög-mentes és α(G) < 7. (α(G) a G-beli maximális független
ponthalmaz elemszámát jelöli.) Mutassuk meg, hogy legfeljebb 6n éle lehet a gráfnak!
A háromszög-mentesség miatt semelyik csúcs szomszédjai között nem mehet él. És mivel
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α(G) < 7, minden fokszám legfeljebb 6. Ez azt jelenti, hogy a gráfnak legfeljebb 6n éle
lehet.
Hasonlóan bizonyítható egy általánosabb eset, amikor a 7 helyett k szerepel. Módosítsuk
úgy az eredeti feladatot, hogy bármely k lakó között van legalább kettő, aki ismeri egymást.
Ekkor legfeljebb (k − 1) ∗ n tárgy kerül ajándékozásra.

Felvetődik a kérdés, hogy hányan lakhatnak az üdülőben. A Ramsey-tétel segítségével
megmutatjuk, hogy van egy olyan m küszöbszám, hogy n > m esetén a feladat feltételei
nem teljesülhetnek.

2.3.4. Tétel (Ramsey). Minden k, ` ≥ 2-re van olyan m, hogy egy legalább m csúcsú
egyszerű G gráfban vagy van olyan k pont, amelyek közül bármelyik kettő össze van kötve,
vagy van olyan ` pont, amelyek közül semelyik kettő nincs összekötve.

Nézzük a feladat gráfos megfogalmazását: van egy n csúcsú gráf, amelyben nincs három-
szög és a komplementer gráfjában nincs teljes hetes.
Létezik egy m küszöbszám a 2.3.4 tétel szerint, hogy n ≥ m esetén a két feltétel nem
teljesülhet egyszerre.
Kis számpárokra ismertek ezek a küszöbszámok, Ramsey-számoknak hívjuk őket. A
(3, 7)-hez tartozó Ramsey-szám a 23. Tehát, ha n ≥ 23, akkor nem lehet, hogy egyszerre
bármely három lakó között van kettő, aki nem ismeri egymást és bármely 7 között van
legalább kettő, aki ismeri egymást.

2.4. Magvas digráfok

2.4.1. Feladat (Kürschák 1954/3). ([1]) Egy körmérkőzés során mindenki mindenkivel
egyszer mérkőzött, és egyetlen mérkőzésnek sem volt döntetlen az eredménye. Bizonyítandó,
hogy van olyan résztvevő, aki minden versenytársát megemlíti akkor, ha felsorolja az általa
legyőzötteket, valamint azokat, akiket az általa legyőzöttek legyőztek.

Vezessünk be néhány új fogalmat!

2.4.2. Definíció. Egy él nélküli feszített részgráfot stabil halmaznak hívunk.
Azaz U ⊆ V stabil halmaz, ha ∀u, v ∈ U uv /∈ E.
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2.4.3. Definíció. U ⊆ V stabil halmazt magnak nevezünk, ha minden külső pontba
vezet él U -ból. (Azaz ∀v ∈ V − U ∃u ∈ U uv ∈ E.)

2.4.4. Definíció. Egy digráf magvas, ha minden feszített részgráfjában van mag.

2.4.5. Definíció. Egy U ⊆ V stabil halmazt fél-magnak nevezünk, ha minden külső
pontba vezet legfeljebb kettő hosszúságú út U -ból.

2.4.6. Tétel. Aciklikus digráfban mindig van mag.

Bizonyítás. Tekintsük a digráf csúcsainak egy topologikus sorrendjét. (Ez a digráf
csúcsainak egy olyan sorrendje, amelyben minden él előre mutat, azaz a töve a sorrendben
megelőzi a fejét.) Jelölje (sorrendben) a csúcsokat v1, v2, ..., vn. A következő algoritmus
ad egy olyan két-színezést a csúcsokra, ahol az egyik színnel jelölt csúcsok halmaza lesz a
megoldás.
Induljunk v1-től. Színezzük pirosra, majd minden csúcsot, ami v1-ből elérhető, színezzünk
kékre. Ezután keressük meg a legkisebb i indexet, amire vi még nincs megszínezve és vi-re
végezzük el ugyanazt, mint v1-re. Színezzük pirosra, majd minden csúcsot, ami vi-ből
elérhető és még nincs kiszínezve, színezzünk kékre. Ezt folytatjuk addig, amíg minden
csúcs piros vagy kék lesz.
Állítjuk, hogy az eljárás végén kapott piros színű csúcsokból álló halmaz mag. Két dolgot
kell ehhez megmutatni: stabil halmaz és minden más pontba vezet él belőle.
A piros csúcsok halmazát jelölje P , a kékekét K.
Legyen vi és vj P tetszőleges két eleme. (Feltehető, hogy i < j.) Nem mehet köztük él,
mert ha menne, akkor vi vizsgálatánál vj-t is kékre színeztük volna. Tehát P stabil.
K minden eleme elérhető P -ből, hiszen pont ez volt a kékre színezés feltétele, hogy egy
piros csúcsból elérhető legyen. Következésképp P mag. �

2.4.7. Tétel (Lovász, Chvátal). Minden digráfban van fél-mag.

Bizonyítás. [Stéphan Thomassé] Legyenek a gráf csúcsai v1, v2, ..., vn és rendezzük ezeket
az indexük szerint növekvő sorrendbe. Vegyük azt a részgráfot, ami az összes csúcsból és
az előremenő élekből áll. (Ekkor rögtön a részgráf egy topológiai rendezését is megkapjuk.)
Az előző tétel szerint lesz egy P mag a részgráfban. Most vegyünk egy újabb részgráfot,
ami P csúcsaiból és az ezeket összekötő visszaélekből áll. Mivel ez is aciklikus digráf lesz,
az előző tétel szerint lesz benne egy P ′ mag.
Állítjuk, hogy P ′ az eredeti gráfban fél-mag. P -ben mag, tehát P − P ′ csúcsai elérhetők
belőle. A többi csúcs is legfeljebb kettő hosszú úton érhető el, hiszen P -ből elérhetők. �
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2.2. Ábra. Az algoritmus lépései egy példán

Megoldás. A feladat a tétel abban a speciális esetben, amikor a digráf egy turnament.
Legyenek a játékosok egy V gráf v1, v2, ..., vn csúcsai. Egy vivj irányított él jelentse azt,
hogy az i játékos legyőzte j-t. A kapott digráf teljes gráf, hiszen mindenki játszott
mindenkivel. A gráfban van fél-mag a 2.4.7 tétel miatt, de mivel teljes gráfról van szó, ez
a fél-mag egyetlen v` csúcsból áll (különben nem lenne stabil halmaz). Tehát az ` játékos
tényleg megemlít mindenkit akkor, ha elsorolja az általa legyőzötteket, valamint azokat,
akiket az általa legyőzöttek legyőztek.

2.5. Keressük Maxit!

Ezt a mondatot évekkel ezelőtt egy játékelmélet órán hallottam. Olyan feladatokkal
foglalkoztunk, amelyekben bizonyos tulajdonsággal rendelkeztek a példák szereplői. Úgy
lehetett könnyen megoldani ezeket, ha azzal az elemmel kezdtük a vizsgálatot, aminek ez
a tulajdonsága maximális (vagy épp minimális) volt.
A következő feladatok gráfos reprezentációjában ez a tulajdonság a fokszám lesz.

2.5.1. Feladat (Kürschák 1964/2). ([2]) Egy táncmulatságon minden fiú táncolt leg-
alább egy lánnyal, de egy sem táncolt mindegyikkel, és ugyanígy minden lány táncolt legalább
egy fiúval, de nem mindegyikkel. Bizonyítsuk be, hogy kiválasztható a táncmulatság résztve-
vői közül két fiú és két lány úgy, hogy e két fiú mindegyike a két lány közül csak az egyikkel
táncolt, és ugyanígy a két lány mindegyike is csak az egyikkel táncolt a két fiú közül.

A Kürschák feladatokat összegyűjtő könyv ([2]) sok esetben a megoldáson túl általáno-
sításokat is tartalmaz. A következő megoldás, a 2.5.2 állítás és a 2.5.4 tétel is ebből a
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könyvből való.

Megoldás. Legyen F1 olyan fiú, aki a legtöbb lánnyal táncolt; ezeknek a lányoknak
a száma legyen k. (Több ilyen fiú is lehet, közülük tetszőlegesen választhatunk egyet.)
Jelöljük azon lányok halmazát L′-vel, akikkel F1 táncolt. L1 pedig legyen egy olyan lány,
akivel nem táncolt. Jelölje F ′ azon fiúk halmazát, akikkel L1 táncolt. F2 tetszőleges F ′-beli
fiú. Tudjuk, hogy legfeljebb k lánnyal táncolt, ebből az egyik az L1.Tehát legfeljebb k − 1

L′-belivel táncolhatott. Ez azt jelenti, hogy biztosan lesz olyan L2 lány, akivel F1 táncolt,
de F2 nem.
Ekkor L1, L2, F1, F2 egy olyan négyes, akik megfelelnek a feltételeknek.

2.3. Ábra

Nézzünk egy kicsit általánosabb feladatot. Eddig azt tudtuk, hogy minden fiúhoz van
olyan lány, akivel nem táncolt. De lehetséges, hogy bármely kettő fiúhoz is található ilyen
lány. Keressük meg azt a maximális k-t, amire igaz, hogy bármely k fiúhoz van olyan lány,
akivel egyikük sem táncolt. (Ez a k biztosan kisebb, mint a résztvevő fiúk száma, hiszen
mindenki táncolt legalább egy lánnyal.)
Mivel k maximális, ezért k + 1 fiú már nem rendelkezik a fenti tulajdonsággal. Tehát
kiválasztható F1, F2, ..., Fk+1 fiú úgy, hogy minden lány táncolt valamelyikükkel. Hagyjuk
el F1-et. A megmaradt k fiúra már igaz lesz, hogy van hozzájuk olyan L1 lány, akivel
egyikük sem táncolt. Tehát L1 biztos hogy táncolt F1-gyel. Hasonlóan minden Fi-hez
találunk Li-t.
Ez azt jelenti, hogy kiválasztható k + 1 fiú és k + 1 lány úgy, hogy e fiúk mindegyike a
k + 1 lány közül csak az egyikkel táncolt, és ugyanígy a lányok mindegyike is a k + 1 fiú
közül pontosan eggyel táncolt.

Egy gráf csúcsai feleljenek meg a résztvevőknek. Akkor menjen él két csúcs között, ha a
csúcsokhoz tartozó két ember táncolt egymással. Így egy páros gráfot kapunk. A fenti
gondolatmenet alapján felírható a következő állítás.

12



2.5.2. Állítás. Legyen G = (A,B;E) egy olyan páros gráf, amely nem tartalmaz izolált
pontot. Ha bármely A-beli k csúcshoz létezik olyan B-beli csúcs, amely ezek egyikével sincs
összekötve, akkor kiválasztható a gráfból 2k+ 2 pont: P0, P1, ..., Pk, Q0, Q1, ..., Qk úgy, hogy
a PiQj él akkor és csak akkor szerepel a gráfban, ha i = j.

2.5.3. Megjegyzés. A P0, P1, ..., Pk, Q0, Q1, ..., Qk csúcsok által meghatározott k + 1 pá-
ronként idegen élt k + 1-élű feszített párosításnak hívjuk. (Néhány speciális gráftól
eltekintve egy k-élű feszített párosítás keresése NP-teljes probléma.)
Ha egy gráf csúcsait feleltetjük meg a résztvevőknek a fenti módon, akkor az eredeti feladat
állítása az, hogy ebben a gráfban van egy két élű feszített párosítás.

Tetszőleges gráfra általánosítható a 2.5.2 állítás.

2.5.4. Tétel. Ha egy n csúcsú gráf minden csúcsából indul ki él, és valamilyen n-nél
kisebb pozitív egész k számra igaz, hogy a gráf bármely k csúcsához van olyan (ezektől
különböző) csúcs, amelyik ezek egyikével sincs összekötve, akkor kiválasztható a gráfból
2k + 2 pont: P0, P1, ..., Pk, Q0, Q1, ..., Qk úgy, hogy a PiQj él akkor és csak akkor szerepel
a gráfban, ha i = j.

Bizonyítás. Nyilvánvalóan elegendő az állítást a legnagyobb olyan k-ra bizonyítani,
amelyikre a tétel feltétele teljesül. Ekkor található a gráfban k + 1 olyan pont, hogy a
gráf minden további pontja össze van kötve valamelyikükkel. Egy ilyen k + 1 pontból álló
rendszert a továbbiakban domináns halmaznak fogunk hívni.
Válasszunk ki egy olyan P0, P1, ..., Pk domináns halmazt, amelyikben a gráfhoz tartozó
PiPj élek száma a lehető legnagyobb. Ekkor egy tetszés szerinti Pi pontot kivéve a rend-
szerből van olyan Pi-től különböző Qi pont, amelyik a megmaradó rendszer egyik pontjával
sincs összekötve. Ha ugyanis Pi volna az egyetlen pont, amelyik a többi Pj-vel nincs
összekötve, akkor egy Pi-vel összekötött R pont különbözik a Pj-ktől (hiszen azokkal Pi

nincs összekötve) továbbá R össze van kötve a Pj-kkel. Helyettesítsük Pi-t R-rel. Ezzel az
előbbinél több élt tartalmazó k + 1 ponthoz jutunk, és ez is domináns halmaz, mert Pi

össze van kötve R-rel, a többi pont pedig már a Pi elhagyásával kapott rendszer valamelyik
pontjával is össze van kötve.
A PiQi él a gráfhoz tartozik, mert domináns halmazt választottunk ki. A P0, P1, ..., Pk;Q0, Q1, ..., Qk

pontokra tehát teljesül a tétel állítása. �
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2.5.5. Feladat (Kürschák 1977/3). ([2]) Három iskola mindegyikében n tanuló van.
Minden tanuló a másik két iskolából együttvéve n+ 1 tanulót ismer. Bizonyítsuk be, hogy
választható a három iskola mindegyikéből egy-egy tanuló úgy, hogy mindegyikük ismeri a
másik kettőt. (Az ismeretségeket kölcsönösnek tételezzük fel.)

2.4. Ábra

Megoldás. ([2]) Írjuk le a feladatot a gráfok nyelvén!
Van egy 3n csúcsú gráfunk. A gráf csúcsai három egyenlő részre (A,B,C) vannak osztva.
Minden csúcs fokszáma n + 1 és csak a részek között megy él. Lássuk be, hogy van a
gráfban háromszög.
Minden csúcshoz rendeljünk hozzá két számot. Egy A-beli csúcsnál az egyik azt jelenti,
hogy hány él megy belőle B-be, a másik azt, hogy mennyi megy C-be. (A többi halmazban
is hasonlóan.) A legkisebb szám legyen k. (k biztosan legalább 1)
Feltehetjük, hogy egy A-beli a-hoz tartozó egyik szám k. Jelentse ez például a B halmazba
vezető élek számát. Ezek közül válasszunk egy tetszőleges b-t. A C-ben b-nek legyen `
szomszédja. Tudjuk, hogy ` ≥ k. Ugyanitt a-nak pontosan n+ 1− k szomszédja van. Min-
denképp lesz olyan c csúcs, ami a-nak és b-nek is szomszédja, hiszen `+ (n+ 1−k) ≥ n+ 1.
Ez azt jelenti, hogy találtunk egy háromszöget a gráfban.
Tehát biztosan van három olyan tanuló, akik más-más iskolába járnak, és ismerik egymást.

Ennél a feladatnál is felmerül a kérdés, hogy gyengíthetők-e valahogy a feltételek?

Továbbra is olyan 3n csúcsú gráfról beszélünk, amelynek csúcshalmaza három egyenlő
részre van osztva és csak a részek között mehet él. Két kérdést vizsgálunk.
1. Ha csak azt tesszük fel, hogy 3n(n+1)

2
éle van a gráfnak, abból már következik-e, hogy

van benne háromszög?
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2. Legfeljebb hány élt húzhatunk be úgy, hogy ne keletkezzen háromszög?

1. A lehetséges háromszögek száma n3. A lehetséges élek száma 3n(2n)
2

= 3n2.
Minden él maximum n háromszögben lehet benne. (Hiszen ha van egy élünk, az meghatá-
roz két csúcsot. A harmadiknak a kimaradt részben kell lennie. Minden részben n csúcs
van.)
Ahhoz, hogy a gráfban ne legyen háromszög, a teljes gráfból legalább n3

n
= n2 élt kell

kihagyni.
3n2 − n2 = 2n2 Ha ennél több él van, biztosan van háromszög a gráfban.
n = 2-re 3n(n+1)

2
> 2n2, tehát ebben az esetben biztosan van benne háromszög.

n = 3-ra a két érték egyenlő, n > 3-ra pedig a 2n2 lesz nagyobb. A következő pontban
megmutatjuk, hogy ilyenkor lehet olyan eset, hogy nincs a gráfban háromszög. (Tehát
n ≥ 3-ra nem elég azt feltenni, hogy 3n(n+1)

2
éle van a gráfnak.)

2. A csúcsok fel vannak osztva három egyenlő részre, ezeket A,B és C jelöli. Húzzunk be
a gráfba 2n2 élt a következő módon. Az összes A-beli csúcsból menjen n él a B-be és n az
A-ba. Ez összesen 2n2 él. A gráfban nincs háromszög, hiszen B és C között egyáltalán
nem megy él.

Ezek alapján azt állíthatjuk, hogy 2n2 él még behúzható úgy, hogy ne keletkezzen három-
szög, de ha ennél több éle van a gráfnak, akkor biztosan lesz benne háromszög.
Ezzel az ismerettel egy új feladat tűzhető ki.
Három iskola mindegyikében n tanuló van. A különböző iskolába járó diákok közti ismeret-
ségek száma 2n2 + 1. Bizonyítsuk be, hogy választható a három iskola mindegyikéből egy-egy
tanuló úgy, hogy mindegyikük ismeri a másik kettőt. (Az ismeretségeket kölcsönösnek
tételezzük fel.)

2.6. Sokszögek és színezések

2.6.1. Definíció. Irányítatlan Euler gráf : minden pont foka páros. (Az összefüggőséget
nem követeljük meg.)

2.6.2. Definíció. Egy síkba rajzolt gráf duális gráf ja alatt azt a gráfot értjük, amelynek
csúcsai az eredeti gráf tartományai, és azok a csúcsok vannak összekötve, amik megfelelői
szomszédosak voltak. (A duális gráf függ a síkba rajzolástól.)
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2.6.3. Feladat (Kürschák 1967/2). ([2]) Egy konvex sokszöget egymást nem metsző
átlók háromszögekre bontanak fel. A sokszög minden csúcsa páratlan sok ilyen háromszög
csúcsa. Bizonyítsuk be, hogy a sokszög oldalszáma 3-mal osztható.

Megoldás. Tekintsük a következő általánosabb feladatot. Egy konvex sokszöget egymást
nem metsző átlók k-szögekre bontanak fel. A sokszög minden csúcsa páratlan sok ilyen
k-szög csúcsa. Bizonyítsuk be, hogy a sokszög oldalszáma k-val osztható.
(Ha k = 3, akkor az eredeti feladatot kapjuk.)
Tekintsünk a sokszögre, mint gráfra.
Mivel a felbontás után az összes csúcs páratlan sok k-szög csúcsa, minden csúcs páros
fokszámú lesz. (Tehát egy Euler gráfot kapunk.)
Nézzük a gráf duálisát. A páros fokszámok miatt minden metszés páros számú élt metsz
az eredeti G gráfban. Ez azt jelenti, hogy a D duális gráfban minden kör páros hosszú.
Tehát a duális gráf páros gráf. D-ben legyenek a csúcsok u, v1, v2, ..., vn, ahol a vi csúcsok
megfelelői voltak a k-szögek, u-é pedig a külső tartomány. D-ben u kivételével minden
csúcsból k él indul ki, u fokszáma pedig legyen m.
A páros gráf két csúcshalmazát jelölje A és B. Tegyük fel, hogy A tartalmazza u-t és `
másik csúcsot. Az élek számát kétféleképpen adhatjuk meg: m+ ` ∗ k = (n− `) ∗ k. Ebből
következik, hogy u fokszáma is osztható k-val.
Vegyük észre, hogy u fokszáma megegyezik a feladatban szereplő sokszög oldalainak
számával. Tehát a sokszög oldalszáma osztható k-val.

2.6.4. Feladat (Kürschák 1978/2). ([2]) Egy páratlan oldalú konvex sokszög csúcsai
úgy vannak megszínezve, hogy a szomszédos csúcsok különböző színűek. Bizonyítsuk be,
hogy a sokszög háromszögekre bontható olyan egymást nem metsző átlókkal, amelyeknek
végpontjai különböző színűek.

Megoldás. Mivel páratlan oldalú a sokszög, legalább három szín kell egy jó színezéshez.
(Két szín nem elég. Ekkor felváltva kéne használni a két színt, de így az utolsó csúcs
olyan színű lenne, mint az első.) Ez a három szín legyen p, s és z. (Persze lehet, hogy
több színnel van megszínezve a sokszög, de ha három színre igazoljuk az állítást, abból
már következik, hogy több színre is igaz. Ugyanis abban az esetben, ha háromnál több
színnel vannak megszínezve a csúcsok, válasszunk ki három színt. A választott színű
csúcsokkal nem teszünk semmit, a többi csúcsot pedig átszínezzük ezekre a színekre úgy,
hogy a szomszédos csúcsok továbbra is különböző színűek legyenek. Ha erre a módosított
sokszögre igaz, hogy a feltételek szerint háromszögekre bontható, akkor a felbontásban
szereplő átlók végpontjai az eredeti színezés szerint is különböző színűek. )
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Teljes indukcióval fogjuk belátni, hogy minden páratlan k-szögre létezik olyan háromszö-
gekre bontás, hogy az átlók végpontjai különböző színűek.
k = 3-ra nem kell semmit tenni, hiszen ez alapból egy háromszög.
Tegyük fel, hogy k = n-ig igaz a feladat állítása (n páratlan). Most nézzük k = n+ 2-t.
Alkalmas átlók behúzásával több kisebb páratlan oldalú sokszögre bontjuk, amikre az
indukciós feltevés miatt már igaz az állítás.
Két esetet különböztetünk meg.
Ha bármely három szomszédos csúcson szerepel az összes szín, akkor a három szín pe-
riodikusan ismétlődik. Ebben az esetben válasszunk egy tetszőleges csúcsot, és ebből
húzzunk be egy átlót a kettővel előtte levő és a kettővel mögötte levő csúcsba. Ekkor két
háromszöget és egy n-szöget kapunk.
A másik eset az, hogy van három olyan szomszédos csúcs, amelyben az egyik szín, mondjuk
p nem szerepel. Lépkedjünk a csúcsokon addig, amíg egy p színű csúcshoz érünk. (Mivel
két szín nem elég egy jó színezéshez, biztosan találunk ilyet.) Ebből a p színű csúcsból
húzzunk be két átlót az ábrán látható módon. Így kapunk két háromszöget és egy páratlan
oldalú (az eredetinél kisebb) sokszöget.

(a) periodikus eset (b) nem periodikus eset

2.5. Ábra. A háromszögekre bontás lépései

2.6.5. Feladat (OKTV 1972/3. kat./2. ford./3). ([5]) Egy gömbi térképen a határok
minden pontja 2 vagy 3 országhoz tartozik. Azokat a határpontokat, amelyek három
országhoz tartoznak, csúcspontnak nevezzük. A határnak két különböző csúcspont közé eső,
csúcsot nem tartalmazó szakaszát élnek nevezzük. Minden csúcsban 3 él találkozik. Két
ország szomszédos, ha van közös határpontjuk. A térképet úgy színezték ki piros, sárga,
kék és zöld színekkel, hogy szomszédos országok különböző színűek. Igazoljuk, hogy páros
azoknak a piros és kék színű országoknak az együttes száma, amelyek határán páratlan sok
csúcspont van.

Megoldás. Szemléltessük ezt a térképet egy gráffal. A gráf csúcsai a csúcspontok, élei a
térkép élei. A gömbre rajzolhatóságból következik, hogy ez a gráf síkbarajzolható.
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(a) k = 3 eset

(b) periodikus eset

(c) nem periodikus eset

2.6. Ábra. Egy lépés a különböző esetekben

Vegyük a gráf duálisát, ezt jelölje G = (V,E)! Ez is síkbarajzolható, és mivel az eredetiben
minden csúcs fokszáma 3, G-ben minden tartomány háromszög lesz. Ha az eredeti gráfban
egy ország határán páratlan sok csúcspont van, akkor G-ben az országnak megfelelő csúcs
páratlan fokszámú lesz. G-ben a csúcsokat színezzük, minden csúcsot a neki megfeleltethető
ország színével.
Bevezetünk egy jelölést. A piros, sárga, kék és zöld színű csúcsok közül a páratlan
fokszámúak számát jelölje rendre tp, ts, tk és tz. A feladat állítása ekvivalens azzal, hogy
tp + tk páros. Ez úgy lehet, hogy tp és tk egyszerre páros, vagy egyszerre páratlan. Vegyük
észre, hogy ha van egy jó színezésünk, akkor két szín megcserélésével is jó színezést kapunk.
Tehát bármely két színre teljesülnie kell, hogy ti + tj páros (i, j ∈ {p, s, k, z}). Ez azt
jelenti, hogy tp, ts, tk és tz vagy mind páros, vagy mind páratlan.
Ha minden fokszám páros, akkor ezek az értékek 0-k, tehát készen vagyunk. Ha van
páratlan fokszámú csúcs, akkor a következő lépéssorozatot végezzük el. Elhagyunk közülük
egy minimális fokszámút és a belőle induló éleket. Behúzunk néhány új élt úgy, hogy
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továbbra is fennálljon az a feltétel, hogy minden tartomány háromszög. Megmutatjuk, hogy
ez megtehető úgy, hogy a lépéssorozat végén tp, ts, tk és tz paritása vagy mind megváltozik,
vagy mind ugyanaz marad.
Nézzük meg, pontosan hogy néz ki egy ilyen lépéssorozat. Minden páratlan k-fokszámú
csúcs meghatároz egy k-szöget. Ha k = 3, egyszerűen kitöröljük a csúcsot. (2.6 ábra) Mivel
kitöröltünk egy s színű, páratlan fokszámú csúcsot, ts eggyel csökkent, tehát változott a
paritása. A háromszög csúcsainak nem tudjuk a fokszámát, de az biztos, hogy a középső
csúcs törlése után csökkent eggyel. Tehát tp, tk és tz paritása is változott.
Ha k > 3, akkor több lépést kell elvégezni. Minden lépésben visszavezetjük egy kisebb
fokszámú esetre, míg végül három lesz a csúcs fokszáma. (Ezek a lépések nagyon hasonlóak
lesznek a 2.6.4 feladat megoldásának lépéseihez.) A k-szögünk csúcsai három színnel
vannak megszínezve. Ha a három szín periódikusan ismétlődik, akkor kiválasztok egy
tetszőleges csúcsot és összekötöm a kettővel mellette levő csúcsokkal. (2.6 ábra) A két új
él metszeni fog két eredetit, ezeket elhagyom. Az s színű csúcs fokszáma kettővel csökkent,
tehát a paritása nem változott. (Így ts paritása sem.) A z színű csúcs fokszáma kettővel
nőtt, tehát a paritása ennek sem változott. (Így tz paritása sem.) A p színű csúcsoknál
egynek nőtt a fokszáma eggyel, egynek pedig csökkent. Tehát tp értéke nem változott.
Ugyanígy tk is változatlan.
Ha nem periódikusan ismétlődnek, akkor lesz egy olyan hármas, amelyben az egyik szín,
mondjuk p nem szerepel. Lépkedjünk a csúcsokon addig, amíg egy p színű csúcshoz érünk.
Húzzunk belőle egy élt a kettővel előtte lévő csúcshoz és a hárommal előtte lévő csúcshoz.
(2.6 ábra) Az előző esethez hasonlóan törlünk két élt. Az s színű csúcs fokszáma kettővel
csökkent, a k színűé kettővel nőtt. A z színű csúcs fokszáma változatlan. A k színűekből
az egyik fokszáma eggyel csökken, a másiké eggyel nő. Tehát tp, ts, tk és tz paritása is
változatlan.
Véges sok csúcsom van, tehát véges sok ilyen lépéssorozat után nem lesz több páratlan
fokszámú csúcs. Ekkor tp, ts, tk és tz is páros (mindegyik 0). A lépések során tp, ts, tk és tz
értékek paritása mindig csak egyszerre változik, tehát kiinduláskor is azonos paritásúnak
kellett lenniük. Ebből következik, hogy tp + tk páros. Ezzel beláttuk a feladat állítását.

2.6.6. Feladat (Kürschák 1970/3). ([5]) Adva van n pont, amelyek közül semelyik
három nincs egy egyenesen. Az általuk meghatározott szakaszok közül néhányat pirossal,
néhányat kékkel rajzolunk be úgy, hogy a megszínezett szakaszok mentén haladva bármelyik
pontból bármelyik pontba el lehessen jutni, de csak egyféleképpen. Bizonyítandó, hogy a
pontok által meghatározott, még meg nem színezett szakaszok kifesthetők kékre vagy pirosra
úgy, hogy az adott pontok által meghatározott bármelyik háromszög oldalai között páratlan
számú piros legyen.
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Megoldás. Fogalmazzuk meg a feladatot a gráfok nyelvén! Adva van egy n pontú fa,
melynek élei pirossal és kékkel vannak színezve. Egészítsük ki piros és kék élekkel teljes
gráffá úgy, hogy a keletkező háromszögek mindegyikének páratlan számú piros éle legyen.
Teljes indukcióval fogjuk belátni a feladat állítását.
n = 3-ra eredetileg két él van van kiszínezve. Ezek egyértelműen meghatározzák, hogy
milyen színűnek kell lennie a harmadik élnek ahhoz, hogy teljesüljön a feltétel.
Tegyük fel, hogy n = k-ig igaz az állítás és nézzük meg n = k + 1-re.
Keressünk egy olyan u csúcsot, ami levél. Ezt ideiglenesen vegyük ki a gráfból (a belőle
kiinduló élekkel együtt). Az indukciós feltevés miatt a maradék k csúcsra van jó színezés.
Most tegyük vissza u-t. Legyen w az a csúcs, amivel össze van kötve u. Ekkor a behúzandó
és kiszínezendő élek uv1, uv2, ..., uvk−1. Minden uvi él pontosan egy uviw háromszögben van
benne. Ezeknek a háromszögeknek két éle már ki van színezve, ez a két szín egyértelműen
meghatározza a keresett élszínt. Így végül kapunk egy olyan színezést, amelyben minden
háromszögnek páratlan számú éle piros.

2.6.7. Megjegyzés. Gyengébb feltételre is előállítható megfelelő színezés. Ha csak azt
követeljük meg, hogy az eredeti n csúcsból és néhány élből álló gráfban minden körben páros
számú kék él legyen, akkor is befejezhető a színezés úgy, hogy minden háromszögnek páros
számú piros éle legyen.

Képzeletben vegyük ki a piros éleket. Most egy egyszerű, színezésmentes gráfot kaptunk.
Ebben mikor igaz, hogy minden kör páros hosszú? A következő közismert, könnyű tétel ad
erre egy szükséges és elégséges feltételt.

2.6.8. Tétel. Egy G gráfban akkor és csak akkor páros hosszúságú minden kör, ha G

páros gráf.

Hasonlóan tudunk adni egy szükséges és elégséges feltételt a színezett gráfunkra is.

2.6.9. Tétel. Ha egy gráf élei piros és kék színnel vannak megszínezve, akkor az, hogy
minden körben páros a kék élek száma pontosan akkor igaz, ha felrajzolható a gráf a
következőképpen: a csúcsok két csoportra vannak osztva úgy, hogy a csoportokon belül csak
piros élek mennek, a két csoport között pedig csak kékek.

Ez a tétel garantálja, hogy (már a gyengített feltételre is) előállítható megfelelő színezés.
Mivel nincs páratlan hosszú kék kör az eredeti gráfban, a csúcsok két csoportra oszthatók
a fenti módon. Ezután minden újonnan behúzott élt úgy színezünk, hogy továbbra is
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fennálljon az a tulajdonság, hogy a csoportokon belül csak piros élek mennek, a két csoport
között csak kékek. (Tehát ha két külön csoportba tartozó csúcs közé húzunk be élt, akkor
kékre színezzük, ha egy csoportba tartozók közé, akkor pirosra.) Így végül egy megfelelő
színezést kapunk.

Bizonyítás. Először belátjuk, hogy ez a felbontás szükséges feltétel. (∃ ilyen felbontás
⇒ ∀ körben páros kék él van)
Minden kör olyan, hogy az egyik csúcshalmazból indul és ugyanebbe ér vissza. Minden
alkalommal, amikor "átmegy" a másik halmazba, vissza is kell jönnie, ezzel kettővel nő a
kék élek száma a körben. Tehát összesen páros számú kék él lesz a körben.
Most belátjuk, hogy elégséges is a feltétel. (∀ körben páros kék él van ⇒ ∃ ilyen felbontás)
Ezt csúcsszám szerinti indukcióval bizonyítjuk. Ha n = 3 a csúcsok száma, akkor az élek
száma is legfeljebb 3. Ha mindhárom él szerepel a gráfban, akkor van egy három hosszú
körünk. A feltétel szerint ebben 0 vagy 2 kék él van. Mindkét esetben beoszthatók a
csúcsok a fentiek szerint két csoportba. (Ha kevesebb él van, akkor nincsen kör a gráfban.
Ebben az esetben is készítsünk el egy jó felbontást, hogy a későbbiekben hivatkozhassunk
rá.)
Tegyük fel, hogy n = k-ig igaz az állítás, nézzük meg k + 1-re.
Vegyünk ki egy csúcsot. Az indukciós feltevés szerint a k csúcsú részgráfban van jó
felbontás. Most vizsgáljuk a kimaradt v csúcsból induló éleket.
1. eset: v-ből az egyik csoportba kék és piros él is megy. Megmutatjuk, hogy ekkor lesz
olyan kör, amelyben páratlan a kék élek száma. Tekintsünk egy olyan kört, ami átmegy
v-n és az említett két élen. A kör v-ből indul, belép az egyik csúcshalmazba, majd néhány
lépés után ugyanebből a halmazból lép vissza v-be. A köztes lépések során páros sok kék
élen megyünk át, az első- és utolsó él közül pedig pontosan az egyik kék. Ez összesen
páratlan kék él ebben a körben, ami a feltétel szerint nem lehet.
Tehát v-ből egy-egy csoportba csak egy színű él mehet.
2. eset: az elsőbe csupa piros és a másodikba csupa kék él megy. Ekkor betesszük v-t az
első csoportba.
3. eset: minden csúcsba ugyanolyan színű él megy. Megmutatjuk, hogy ekkor is lesz
páratlan kék élt tartalmazó kör a gráfban. Nézzünk egy kört, ami átmegy v-n és azonos
színű éllel kapcsolódik a két meglévő csoporthoz. A két azonos színű él között 0 vagy 2 kék
él van. Tehát itt a kék élek paritása páros. Viszont a köztes részen páratlan lesz, hiszen
nem azon a csoporton keresztül lép ki a kör a gráfból, mint amelyiken belépett. Ez a kör
nem felel meg a feltételeknek.
Tehát csak a 2. eset lehetséges és ekkor tényleg kapunk egy megfelelő felbontást. �
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2.6.10. Feladat (Kürschák 1987/3). ([2]) Egy 3n+1 tagú társaság bármely két tagja
vagy teniszezni, vagy sakkozni, vagy pingpongozni szokott egymással. Mindegyiküknek n
tenisz-, n sakk- és n pingpongpartnere van. Bizonyítsuk be, hogy van a társaságban három
olyan ember, akik egymás között mind a három játékot játsszák.

Megoldás. ([2]) Legyen G egy olyan teljes gráf, amelynek csúcsai a társaság tagjai.
Színezzük az éleket három színnel, annak megfelelően, hogy az adott két csúcshoz tartozó
tagok milyen játékot szoktak együtt játszani. Cél, hogy találjunk egy "tarka" háromszöget.
Először megnézzük, hogy hány háromszög lesz összesen a gráfban. Bárhogy választunk ki
három csúcsot, azok meghatároznak egy háromszöget.

(
3n+1

3

)
-féleképpen választhatunk,

tehát ennyi háromszög lesz.
Most nézzük meg, hogy hány legfeljebb kétszínű háromszög van. Az ilyen háromszögekben
lesz egy szín, amivel legalább két él színezve van. Egy adott csúcsból n azonos színű él
indul ki. Ebből

(
n
2

)
-féleképpen választhatok ki két élt. Mivel három szín van, 3

(
n
2

)
olyan

háromszög van, amiben szerepel ez az adott csúcs és két egyszínű él indul belőle.
Minden csúcsra vesszük az ilyen háromszögeket, így ezek száma legfeljebb 3

(
n
2

)
(3n+ 1).

(Az egyszínű háromszögeket többször is számoltuk.)
A "tarka" háromszögek száma legalább(
3n+1

3

)
−3

(
n
2

)
(3n+ 1) = (3n+1)3n

2
(3n−1

3
− (n− 1)) = 3n2 + n > 0

Tehát biztosan lesz "tarka" háromszög, azaz lesz három olyan ember, akik egymás között
mind a három játékot játsszák.

2.6.11. Feladat (OKTV 2014/2. kat./2. ford./3). ([4]) Egy tudományos kutatásban
n tudós dolgozik együtt. Bármely két tudós előre megállapodik, hogy egymás közt milyen
nyelven leveleznek a kutatás négy hivatalos nyelve közül. A levelezés oda-vissza ugyanazon
a nyelven történik két tudós között. Egy tudóst akkor nevezünk szervezőnek, ha legalább
4 másikkal ugyanazon a nyelven levelezik. Legfeljebb mekkora lehet n, ha nincs köztük
szervező?

Megoldás. Egy n pontú gráf csúcsai feleljenek meg a tudósoknak. A kutatás négy
hivatalos nyelvéhez rendeljünk hozzá egy-egy színt (piros, kék, zöld, sárga) és a gráf éleit
színezzük meg ezzel a négy színnel. (Egy él színe megmutatja, hogy a végpontjaihoz
tartozó tudósok milyen nyelven leveleznek egymással.) Legfeljebb mekkora lehet n, ha
minden csúcsból maximum három egyszínű él indulhat?
Négy szín van, tehát a csúcsok fokszáma legfeljebb 4 ∗ 3 = 12 lehet. Mivel teljes gráfról
van szó, ebből következik, hogy n ≤ 13. Lehet-e n = 13? Ez azt jelentené, hogy minden
csúcs fokszáma 12, ami csak abban az esetben lehetséges, ha minden csúcsból az egyes
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színekből pontosan 3 él indul. Ekkor például a piros élek száma
13 ∗ 3

2
lenne, ami nem

egész szám. Tehát n < 13.
n = 12-re már tudunk adni egy jó színezést. A csúcsokat négy egyenlő részre osztjuk.
Egy-egy részen belül zöld élek mennek és a 2.7 ábrán látható módon színezzük a részek
között haladó éleket. Így minden csúcsból kettő zöld él indul, a többi színből pedig
három-három.
A feladat megoldása tehát az, hogy legfeljebb 12 tudós dolgozhat együtt úgy, hogy ne
legyen köztük szervező.

2.7. Ábra. n = 12-re egy jó színezés

Ha 3 helyett minden csúcsba legfeljebb k egyszínű él fut be (ahol k páratlan), a fenti
gondolatmenet akkor is alkalmazható.
Ekkor a csúcsok fokszáma legfeljebb 4k, azaz n ≤ 4k + 1. n = 4k nem lehet, mert
(4k + 1) ∗ k

2
nem egész szám. 4k csúcsra viszont már adható egy jó színezés. Most is négy

egyenlő részre osztjuk a csúcsokat. A részeken belül zöld élek menjenek, a részek között
pedig az ábrán látható módon színezzük meg az éleket. Most minden csúcsból k − 1 zöld
él indul és k a többi színből.

Eddig a színek száma és az egy csúcsba bemenő egyszínű élek maximális száma volt adott, és
így kerestünk felső korlátot n-re. Most a színek minimális számát szeretnénk meghatározni
úgy, hogy ismerjük n értékét és az egy csúcsba bemenő egyszínű élek maximális számát.
Páros n-re egészen egyszerűen meg tudjuk határozni ezt az értéket. Ehhez a következő
állítást fogjuk használni.

2.6.12. Állítás. Egy n csúcsú teljes gráf (ahol n páros), felbontható n−1 teljes párosításra.

Bizonyítás. A gráf csúcsait rajzoljuk fel egy n − 1-szög csúcsai- és középpontjaként.
Egy párosítást a következő módon állítunk elő. A középpontot összekötjük egy tetszőleges
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másik csúccsal. Ez a szakasz illeszkedjen egy e egyenesre. A többi csúcsot úgy párosítjuk,
hogy a párosításban szereplő élek merőlegesek legyenek e-re. Így egy teljes párosítást
kapunk. Az első lépésben a középpontot n − 1 csúccsal köthetjük össze, tehát n − 1

különböző teljes párosítást kapunk. �

Az a feladat, hogy adott egy páros n, ami a csúcsok számát jelenti és adva van k, ami
megmutatja, hogy egy csúcsból legfeljebb hány egyszínű él indulhat.
A fenti állítás szerint van n− 1 teljes párosításunk. Minden lépésben egy ilyen párosítást
kiszínezünk egy si színnel. Ezzel minden csúcsban az si színű élek száma eggyel nő. Egy
színnel legfeljebb k párosítást színezhetünk ki. Tehát színezzük meg az első k párosítást
s1-gyel, a második k-t s2-vel és így tovább. Ebből azt kapjuk, hogy összesen legalább

dn− 1

k
e szín kell ahhoz, hogy a feltételeknek megfelelően kiszínezzük a gráfot.

Erre több új feladat is megfogalmazható, például:
Egy konferencián 38 tudós vett részt. A találkozó során mindenki mindenkivel szeretne egy
páros megbeszélést tartani, de egy nap egy tudós legfeljebb 5 másikkal tud beszélni. Legalább
hány napos legyen a konferencia?

2.7. Helly tétele és intervallumrendszerek

2.7.1. Feladat (Kürschák 1951/3). ([1]) Négy félsík úgy helyezkedik el egy síkban, hogy
együttesen az egész síkot lefedik, azaz a síknak mindegyik pontja legalább az egyik félsíknak
belső pontja. Bizonyítandó, hogy a négy félsík közül kiválasztható három úgy, hogy e három
félsík is lefedi együttesen a síkot.

A feladat a Helly-tétel speciális esetének tekinthető.

2.7.2. Tétel (Helly). Az n-dimenziós térben adottak C1, C2, ..., Ck konvex halmazok, k ≥
n+1 és bármely (n+1)-nek van közös pontja. Ekkor van olyan pont, amelyiket az alakzatok
mindegyike tartalmazza.

2.7.3. Tétel (2-dimenziós Helly). Adott a síkban véges sok konvex alakzat. Ha ezek
közül bármely háromnak van közös pontja, akkor van olyan pont is, amelyiket az alakzatok
mindegyike tartalmazza.

Megoldás. ([1]) Indirekt módon látjuk be, hogy igaz a feladat állítása.
Tegyük fel, hogy nem igaz. Tehát léteznek P1, P2, P3, P4 pontok, hogy Pi-t csak Fi fedi le.
(i = 1, 2, 3, 4)

24



Vegyük a félsíkok komplementerét (ezek is konvexek). Ezek közül bármely háromnak
van közös pontja. Ekkor Helly tétele szerint van olyan pont, amelyet mindegyik félsík
komplementere tartalmazza. De ez azt jelenti, hogy eredetileg ezt a pontot egyik Fi sem
fedi. Ezzel ellentmondásra jutottunk.

Újabb feladatot kapunk, ha az eredetit nem síkban, hanem térben fogalmazzuk meg.
Öt féltér úgy helyezkedik el a térben, hogy együttesen az egész teret lefedik. Bizonyítandó,
hogy kiválasztható közülük négy úgy, hogy e négy féltér is lefedi együttesen a teret.

Egy dimenzióban a konvex halmazokat intervallumokkal szemléltetjük. (Az intervallumokat
kezdő- és végpontjukkal jellemezzük.) Ekkor Helly tétele azt jelenti, hogy ha k intervallum
közül bármely kettő metszi egymást, akkor az összes metszete sem üres. Tehát ha nincs
két diszjunkt intervallum, akkor van olyan pont, amely mindegyik intervallumban szerepel,
azaz minden intervallumot lefog.
Ez általánosabban is igaz.

2.7.4. Tétel (Gallai). Egy intervallumrendszerben a diszjunkt intervallumok maximális
száma megegyezik a lefogó pontok minimális számával.

2.7.5. Definíció. Néhány pont egy intervallumrendszer lefogó pontrendszerét alkotja,
ha minden intervallumban legalább egy pont van közülük.

2.8. Ábra. Az algoritmus egy példán

Bizonyítás. Az könnyen látszik, hogy max ≤ min. Jelölje k a diszjunkt intervallumok
maximális számát. Már ennek a k intervallumnak a lefogásához is kell legalább k pont,
tehát az összes lefogásához is biztosan legalább ennyi kell.
Most megmutatjuk, hogy k elég is. A következő algoritmus megad k diszjunkt intervallumot
(i1, ..., ik) és pontosan ennyi lefogó pontot is (P1, ..., Pk).
Válasszuk ki azt az intervallumot, amelynek a végpontja a legkorábban van. Ez lesz
i1, végpontja pedig P1. P1 lefogja az összes olyan intervallumot, amit i1 metsz. Ezeket
hagyjuk is el, és a maradékból válasszuk ki azt, amelynek a legkorábban van a végpontja.
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Ez lesz i2, végpontja pedig P2. Most is igaz, hogy P2 lefogja az összes olyan intervallumot,
amit i2 metsz. Hasonló módon válasszunk ki intervallumokat és pontokat addig, amíg lehet.
A kapott (i1, ..., ik) intervallumok diszjunktak lesznek és (P1, ..., Pk) lefogó ponthalmazt
alkot. �

2.7.6. Feladat (Kürschák 1950/1). ([1]) Egy könyvtárban egy napon több olvasó fordul
meg, s mindegyikük csak egyszer jár aznap a könyvtárban. Bármely három olvasó között
van két olyan, aki a könyvtárban találkozik egymással. Bizonyítandó, hogy akkor meg
lehet adni két időpontot úgy, hogy bármely olvasó a két időpillanatnak legalább egyikében a
könyvtárban van.

Megoldás. Az olvasók könyvtárban tartózkodását szemléltessük egy intervallumrend-
szerrel. A feladat szerint nincs három diszjunkt intervallum. Tehát az ilyen intervallumok
maximális száma kettő, azaz a 2.7.4 tétel miatt a lefogó pontok minimális száma is
kettő. Ez pont azt jelenti, hogy megadható két időpont úgy, hogy bármely olvasó a két
időpillanatnak legalább egyikében a könyvtárban van.

A következő feladatban már nem csak egy egyszerű intervallumrendszerről lesz szó, hanem
kettős intervallumrendszerről.

2.7.7. Feladat (Kürschák 1959/3). ([1]) Három fivér egy napon látogatott meg egy
beteget. Ugyanazon a napon mindegyiknek a felesége is ott járt. Egyikük sem volt ott aznap
többször. Mindhárom fivér találkozott a betegágynál mindkét sógornőjével. Bizonyítandó,
hogy valamelyikük a feleségével is találkozott ott.

Ha a látogatási időket intervallumokkal ábrázoljuk, kapunk egy intervallumrendszert.
Érdemes megkülönböztetni a fivérekhez és a feleségekhez tartozó intervallumokat, hiszen
a feladat ezek kapcsolatára vonatkozó állítást fogalmaz meg. Tehát nem egy egyszerű
intervallumrendszert vizsgálunk, hanem egy kettős intervallumrendszert.
Frank András 1977-es cikke ([7]) alapján bevezetünk néhány új fogalmat és végül egy, a
cikkben szereplő tétel segítségével belátjuk a feladat állítását.

2.7.8. Definíció. Legyen P = x1, x2, ..., xn pontok halmaza és G = (P,E) irányított fa,
amelyben G minden csúcsa elérhető irányított úton x1-ből. Ekkor x1 gyökerű fenyőről
beszélünk.

2.7.9. Definíció. Legyen Fu = U1, U2, ..., Uk a G = (P,E) fenyő irányított részútjainak
egy rendszere úgy, hogy G minden csúcsát tartalmazza valamely Uj. (P,Fu) hipergráfot
út-hipergráfnak hívjuk. (Ui egy részút csúcsainak a halmaza.)
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2.7.10. Definíció. Legyen G = (P,E) egy fenyő x1 gyökérrel. Fu = U1, U2, ..., Uk és
Fv = V1, V2, ..., Vm G irányított részútjaiból álló útrendszerek oly módon, hogy egy rend-
szer minden útja metsz legalább egy utat a másikból. (P ;Fu,Fv) rendszert kettős
útrendszernek hívjuk.

Indexelés:
Feltesszük, hogy Fu és Fv elemeinek indexelése olyan, hogy ha Ui (Vi) kezdőcsúcsa közelebb
van a fenyő gyökeréhez, mint Uj (Vj) kezdőcsúcsa, akkor i < j.

2.7.11. Definíció. Fu különböző útjainak F ′u családja Fv-től független, ha U ′, U ′′ ∈ F ′u,
V ∈ Fv, U ′ ∩ V 6= ∅ ⇒ U ′′ ∩ V = ∅.

2.7.12. Definíció. Fv különböző útjainak F ′v családja Fu-t metsző, ha U ∈ Fu ⇒ ∃V ∈
F ′v : U ∩ V 6= ∅.

2.7.13. Tétel. Bármely (P ;Fu,Fv) kettős útrendszerben
max |F ′u| = min |F ′v|,
ahol F ′u ⊆ Fu Fv-től független és F ′v ⊆ Fv Fu-t metsző.

Bizonyítás. Világos, hogy max ≤ min. A következő algoritmus ad egy független F ′u
rendszert és egy metsző F ′v rendszert, amelyek elemszáma megegyezik.
Eleinte F ′u és F ′v is legyen üres. Minden lépés két részből áll.
Az első részben Fu-ból Uj-t betesszük F ′u-ba, ha j a maximális olyan index, hogy Uj

diszjunkt minden F ′v-beli úttól. (Ekkor az ilyen típusú részutak közül Uj van a legtávolabb
a gyökértől.)
A második részben Fv-ből Vi-t betesszük F ′v-be, ha i a minimális olyan index, amelyre Vi
metszi azt az Uj utat, amit a jelenlegi lépésben vettünk be F ′u-ba. Ez a Vi biztosan létezik
a kettős útrendszer definíciója miatt.
Az algoritmus akkor áll meg, ha az első rész nem teljesíthető. Megmutatjuk, hogy az
algoritmus során a kívánt rendszereket kaptuk.
(a) Nyilvánvaló, hogy |F ′v| = |F ′u|.
(b) F ′u Fv-től független.
Ellenkező esetben lenne olyan Uj, U` ∈ F ′u és Vi ∈ Fv, hogy Uj ∩ Vi 6= ∅ és U` ∩ Vi 6= ∅.
Tegyük fel, hogy j > `. Ez azt jelenti, hogy U` később került be F ′u-ba, mint Uj. Legyen
Vh az a részút, amely ugyanabban a lépésben került be F ′v-be, mint Uj F ′u-ba. Mivel
Uj ∩ Vi 6= ∅, ezért h ≤ i.
j > ` azt jelenti, hogy U` kezdőcsúcsa nincs messzebb a gyökértől, mint Uj kezdőcsúcsa és
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i ≥ h azt jelenti, hogy Vh kezdőcsúcsa nincs messzebb a gyökértől, mint Vi kezdőcsúcsa.
Ezen kívül tudjuk, hogy U` ∩ Vh = ∅, az algoritmus lépései miatt. Tehát azt kapjuk, hogy
U` ∩ Vi = ∅, ez pedig ellentmondás.
(c) F ′v Fu-t metszi.
Ha Uj ∈ F ′u és Vi az a részút, amely ugyanebben a lépésben került be F ′v-be, akkor Vi
metszi Uj-t. Uj /∈ F ′u azt jelenti, hogy Uj nem kerülhetett be F ′u-ba, ugyanis volt egy
Vi ∈ F ′v, amelyre Uj ∩ Vi 6= ∅. Tehát tényleg minden Uj ∈ Fu-hoz létezik Vi ∈ F ′v, hogy
Uj ∩ Vi 6= ∅
�

2.7.14. Megjegyzés. Ha a kezdeti fenyőnk egy irányított út, akkor minden részút megfe-
leltethető egy intervallumnak. Így a kettős útrendszerünk egy kettős intervallumrendszer
lesz. A feladat megoldása során ebben a speciális esetben alkalmazzuk a tételt.

2.7.15. Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a 2.7.13 tétel a Gallai-tétel általánosítása.
Ugyanis legyen Fu az intervallumok rendszere és Fv az intervallumok kezdő- és végpont-
jainak halmaza. Legyen F ′u ⊆ Fu Fv-től független és F ′v ⊆ Fv Fu-t metsző. Ekkor
max |F ′u| = min |F ′v| éppen azt jelenti, hogy a diszjunkt intervallumok maximális száma
megegyezik a lefogó pontok minimális számával.

Megoldás. Most a tétel segítségével bebizonyítjuk a feladat állítását.
A látogatási időket szemléltessük egy-egy intervallummal.
A fivérekhez tartozó intervallumok rendszere legyen Ff = {f1, f2, f3}, a nőké pedig
Fn = {n1, n2, n3}.
Ff és Fn egy kettős intervallumrendszert alkot, hiszen a feladat leírása szerint bármely
intervallum metsz legalább kettőt a másik rendszerből.
F ′f legyen Fn-t metsző. Nyilvánvaló, hogy 1 ≤ min

∣∣F ′f ∣∣.
F ′n legyen Ff -től független. Ez legfeljebb 1 elemű, hiszen bármely két nőhöz van olyan
férfi, akivel mindketten találkoztak. Azaz bármely két Fn-beli intervallumhoz lesz olyan
fi, amit mindkettő metsz. Ebből következik, hogy max |F ′n| ≤ 1.
Most használjuk a 2.7.13 tételt.
1 ≤ min

∣∣F ′f ∣∣ = max |F ′n| ≤ 1⇒ 1 = min
∣∣F ′f ∣∣ = max |F ′n| = 1

1 = min
∣∣F ′f ∣∣ azt jelenti, hogy van egy olyan fj , amely minden Fn-belit metsz. Ez éppen a

feladat állítása: van egy férfi, aki mindhárom nővel, azaz a feleségével is találkozott.
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2.7.16. Feladat (Kürschák 1954/3). ([1]) Egy könyvtár ki- és bejáratánál egy-egy tábla
áll. Minden be-, illetve kilépőnek fel kell írnia a megfelelő táblára, hogy hány embert talált,
illetve hagyott a könyvtárban. Bizonyítsuk be, hogy egy teljes nap során ugyanazok a számok
kerülnek a két táblára, legfeljebb más sorrendben (feltesszük, hogy egyszerre csak egy ember
érkezik vagy távozik).

Megoldás. Két megoldást is adunk a feladatra.
1. Vegyünk egy b és k betűkből álló sorozatot. A bejövő embereknél írjunk fel egy b-t,
míg ha kimegy valaki, írjunk fel egy k-t. Mivel aki bemegy, egy idő után ki is jön, ezért
ugyanannyi b és k betű lesz a betűsorozatban. Egy b-hez tartozó szám: előtte lévő b-k
és k-k számának a különbsége. Egy k-hoz tartozó szám: előtte lévő b-k és k-k számának
a különbsége mínusz 1. (A mínusz 1-et az indokolja a definícióban, hogy az egyik b

az épp kimenő ember bejövetelét jelenti, és kifelé menet nem számolja bele magát az
otthagyottakba.)
Egy b, k akkor alkot párt (azaz tartozik hozzájuk ugyanaz a szám), ha ilyen sorrendben
vannak a sorozatban és köztük pontosan ugyanannyi b és k szerepel. Hiszen ekkor annyi
ember távozik, ahány időközben érkezik, tehát tényleg nem változik a szám.
Ha egymás mellett van egy b és k (ilyen sorrendben), akkor párt alkotnak, hiszen nincs
köztük semmi. Mivel a sorozat b-vel kezdődik és k-val végződik, biztosan tartalmazni fog
ilyen (egymás melletti) b, k párt. Ha találunk egy ilyet, vegyük ki a sorozatból. Amik
eddig párt alkottak, most is azt fognak, hiszen a b-k és k-k száma is 1-gyel csökkent.
A rövidebb sorozatban ismét keresünk egy egymás utáni b, k-t és kivesszük. Ezt folytatjuk
addig, amíg az üres sorozatot kapjuk.
Az így kapott párokban ugyanaz a szám tartozik a b-hez és a k-hoz, tehát kaptunk egy
párosítást a két táblán található számokra.

2.9. Ábra. b, k párok egy példán

2. Az emberek könyvtárban tartózkodását egy-egy intervallum szemlélteti. Az i-edik
emberhez tartozó intervallum kezdőpontjára felírjuk hogy hány másik intervallumba metsz
bele (ennyi embert talált a könyvtárban), ez a szám legyen bi. A végpontjára ki-t írunk, ez
jelenti azt, hogy hány másik intervallumba metsz bele a végpont (ennyi embert hagyott a
könyvtárban). Így az intervallumok egy metsző rendszerét kapjuk. Az ilyen rendszereknél
gyakori bizonyítási módszer a kikeresztezési eljárás.
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2.7.17. Definíció. Azt a módszert, melynek során két keresztező halmaz helyett bevesszük
a metszetüket és az uniójukat, kikeresztezési eljárásnak nevezzük.

2.7.18. Definíció. Egy halmazrendszert lamináris rendszernek hívunk, ha bármely
két tagja vagy diszjunkt vagy egyik tartalmazza a másikat.

Amíg vannak átmetsző intervallumok, a következő lépést ismételjük: veszünk két átmetsző
intervallumot, i-t és j-t. (Legyenek olyanok, hogy az i intervallum kezdőpontja előbb van,
mint a j-é.) Ezeket elhagyjuk, és helyette bevesszük a metszetüket és az uniójukat. A
metszet kezdőpontja bj lesz, végpontja ki. Az unión ezek az értékek rendre bi és kj.

2.10. Ábra. Kikeresztezési eljárás egy lépése

Ekkor összességében nem változott a kezdőpontok- és végpontok értékeinek halmaza. Azt
kell még ellenőrizni, hogy a bi, bj , ki és kj számok továbbra is megfelelnek-e a definíciójuk-
nak.
bi-hez és kj-hez tartozó végpont pontosan ugyanazokba az intervallumokba metsz bele,
mint eddig (hiszen a többi intervallum nem változott és az unió tartalmazza a metszetet,
tehát abba sem metszhet bele). bj-hez tartozó kezdőpont eredetileg belemetszett i-be
és k másikba. (Azaz bj = k + 1.) Az eljárás után a metszet kezdőpontja lesz. Metszi
a változatlan k intervallumot, és az uniót. Tehát bj = k + 1. ki-hez tartozó végpont
eredetileg belemetszett j-be és ` másikba. (Azaz ki = `+ 1.) Az eljárás után a metszet
végpontja lesz. Metszi a változatlan ` intervallumot, és az uniót. Tehát ki = `+ 1.
Ezt a lépést ismételjük addig, amíg vannak átmetsző intervallumok. Ha már nincs ilyen,
akkor bármely két intervallum diszjunkt, vagy az egyik tartalmazza a másikat, azaz lami-
náris rendszert kapunk.
Itt már minden intervallum kezdő- és végpontján ugyanaz a szám szerepel. Hiszen ha egy
i intervallum kezdőpontja belemetsz egy j intervallumba, az csak úgy lehetséges, hogy j
tartalmazza i-t. Így viszont i végpontja is belemetsz j-be.
Kaptunk egy párosítást a kezdő- és végpontokra, ezzel megoldottuk a feladatot.

Általánosítás: Egy kör intervallumai is keresztező rendszert alkotnak. Megnézzük, hogy a
fenti módszer kiterjeszthető-e erre az általánosabb esetre. (Ugyanúgy megkötjük, hogy
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nem eshet egybe két kezdőpont, nem eshet egybe két végpont valamint nem eshet egybe
egy kezdő- és egy végpont. Továbbá feltesszük, hogy semelyik intervallum nem ér körbe.)
Erre az általánosabb esetre átfogalmazhatjuk az eredeti feladatot.
Van egy információs központ, ahol minden dolgozó számára adott az az időintervallum, hogy
mettől meddig kell a központban tartózkodnia. (Ez minden nap ugyanaz az időintervallum.)
Készítettünk egy táblázatot, és megkértük a dolgozókat, hogy az első oszlopba írják be, hogy
hányan vannak már a központban, amikor megérkeznek, a második oszlopba pedig azt, hogy
hány ember marad, amikor távoznak. Bizonyítsuk be, hogy ugyanazok a számok kerülnek a
két oszlopba, legfeljebb más sorrendben.
Itt is a fenti eljárást alkalmazzuk addig, amíg vannak átmetsző intervallumok. (Ha két
intervallum uniója az egész kör, azt nem tekintjük átmetszőnek, mert metszetük nem
összefüggő.) A kapott rendszer nem feltétlenül lesz lamináris, hiszen előfordulhat hogy
lesznek olyan intervallum párok, amelyek uniója az egész kör. Tehát az eljárás végére
bármely két intervallumra a következők egyike igaz: diszjunktak, vagy az egyik tartalmazza
a másikat, vagy uniójuk az egész kör.
Nézzünk egy i intervallumot az eljárás végén. Ha bi = k, akkor i kezdőpontja k másik
intervallumba metsz bele. Ez kétféleképpen lehet. Vagy tartalmazza a másik intervallum,
vagy uniójuk az egész kör. Az első eset már az eredeti feladatban is megjelent. Ilyenkor
ezt a j intervallumot i végpontja is metszi. Ha a második eset áll fenn, akkor is metszi
j-t a végpont. Mivel uniójuk az egész kör, két közös szakaszuk is van, az intervallumok
mindkét vége metszi a másik intervallumot.
Megmutattuk, hogy egy adott intervallum kezdőpontja ugyanazokat az intervallumokat
metszi, mint a végpontja. Ebből következik, hogy minden i-re bi = ki.

2.7.19. Megjegyzés. Az első módszer is működik erre az általánosabb esetre.
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3. fejezet

Informatikai feladatok

Az informatikai OKTV feladatokban a matematikai háttér átgondolása csak az első lépés.
A cél az, hogy a versenyzők készítsenek egy programot, amely megoldja az adott problémát.
Ebben a dolgozatban csak a megoldás első részét fogjuk elvégezni, tehát csak a matematikai
háttérre koncentrálunk. Ezért a feladatokat is rövidítve adjuk meg. (Ugyanis az most nem
érdekes, hogy pontosan milyen bemeneti fájlból kapjuk az információkat, csak az számít,
hogy mik az ismert adatok. A teljes feladatok megtalálhatók az interneten. [3]) Egyes
feladatoknál azon az ábrán mutatjuk be a megoldást, ami a versenyen szerepelt példaként.
(Ilyenek a 3.2.1 és a 3.2.2 feladat.)

3.1. Újabb fogalmak

Részgráfnak nevezzük a gráf bizonyos pontjainak és éleinek törlésével keletkező gráfot.
Ez feszítő részgráf, ha a ponthalmaza ugyanaz, mint az eredeti gráfé.
A feszítőfa olyan feszítő részgráf, amely egyben fa is.
Súlyozott gráfban a gráf minden éléhez hozzárendelünk egy számot, ez lesz az él súlya.
Egy vágás az összes olyan él halmaza, melyeknek egyik végpontja egy adott S csúcsrész-
halmazban található, míg a másik végpontjuk V (G)− S-beli.

3.2. Élsúlyozott gráfok

3.2.1. Feladat (OKTV 2013/3. ford./2). Csatorna
([3]) Egy szennyvíz csatorna hálózathoz takarító robotot fejlesztettek. A hálózat csomópon-
tokból és közöttük levő kör keresztmetszetű csatorna szakaszokból áll, amelyeknek ismerjük
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a csőátmérőjét. A robot olyan csövet tud tisztítani, amelynek átmérője nagyobb a robot
méreténél. A robot a csatornában mindkét irányban haladhat.
Határozd meg, hogy adott pontból indítva a robot hány csatorna szakaszt tud kitisztítani,
valamint hogy minimum hány további pontból kellene elindítani, hogy az összes olyan
csatornát kitisztítsa, ahova befér!

Megoldás. Adott egy G gráf, amelynek az élein értelmezett egy kapacitásfüggvény és
van egy v kitüntetett csúcs. Tudjuk még a robot méretét, ez legyen R.
Az a feladat, hogy keressünk egy összefüggő, maximális élszámú G0 részgráfot G-ben,
amelynek csúcshalmaza tartalmazza v-t és minden élén a kapacitás nagyobb, mint R.
Ezt a részgráfot mohó módon fel tudjuk építeni. Induljunk ki v-ből! Minden lépésben
(ha tudunk) vegyünk be egy R-nél nagyobb kapacitású élt úgy, hogy a kapott részgráf
összefüggő legyen. Ha már nincs ilyen él, megállunk. Ekkor a kapott részgráf élszáma
megadja, hogy hány csatornát tud kitisztítani a robot.
Most megnézzük, hány további robotra van szükség. Az R-nél nagyobb élek jelentenek
olyan szakaszokat, amin tud közlekedni a robot, tehát az ennél kisebb éleket el is hagyhatjuk.
A megmaradt élek közül jelöljük meg azokat, amik benne vannak G0-ben. Színezzük meg
ezeket az éleket pirossal. Ha van jelöletlen élünk, válasszunk ki egy ilyet és vegyük az
egyik végpontját, legyen ez u1. Az előző algoritmushoz hasonlóan építsünk fel egy G1

részgráfot u1-ből indulva. Ha ez a részgráf már nem bővíthető, színezzük meg ennek is az
éleit. Addig csináljuk ezt, amíg van színezetlen él és tudunk választani ui-t. Végül kapunk
k + 1 diszjunkt részgráfot. A G0 által meghatározott csatornákat az eredeti kezdőpontból
tisztította ki a robot, minden további Gi-hez új pontból (ui-ből) kellett elindítani. Tehát
minimum k további pontból kellene elindítani, hogy az összes olyan csatornát kitisztítsa,
ahova befér.

3.1. Ábra. A 4-esből indul a robot, négy csatorna szakaszt tud kitisztítani és 2 további
helyről kell indítani.
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3.2.2. Feladat (OKTV 2012/3. ford./1). Szállítás
([3]) Az ország N városa között különböző teherbírású utak vannak. Két város között árut
szeretnénk szállítani a lehető legnagyobb kapacitású teherautóval olyan útvonalon, ahol az
autó tehersúlya nem nagyobb, mint az egyes utak teherbírása.
Számítsuk ki adott A és B városra, hogy maximum mekkora tehersúlyú teherautó közlekedhet
közöttük és merre kell mennie!

G = (V,E) gráf csúcsai feleljenek meg a városoknak, élei pedig a városok közti utak-
nak. Az élek kapacitása mutatja az utak teherbírását. (A továbbiakban a feladat gráfos
reprezentációjának fogalmait fogjuk használni. Tehát élekről és utakról beszélünk, ezek
megfelelői a feladatban az utak és az útvonalak.)

3.2.3. Definíció. Egy út keresztmetszete megegyezik a legolcsóbb élének kapacitásával.

Az a feladat, hogy G-ben keressünk maximális keresztmetszetű A−B utat. (A,B ∈ V )
A probléma megoldásának először egy naiv megközelítését mutatjuk meg.
Legyenek a kapacitások csökkenő sorrendben w1, w2..., wm. Vegyük G = (V,E)-nek azt a
G′ = (V,E ′) részgráfját, ahol E ′ a legnagyobb (w1) kapacitású élek halmaza. Nézzük meg,
hogy G′-ben van-e A−B út. Ha igen, akkor ez lesz a keresett út, a keresztmetszete pedig
w1 lesz. (Ekkor megáll az algoritmus.) Ha nincsen A − B út, akkor bővítsük E ′-t a w2

kapacitású élekkel. Megint nézzük meg, hogy G′-ben van-e A− B út. Addig folytassuk
ezt az eljárást, amíg kapunk egy A−B utat.

3.2.4. Állítás. A kapott út maximális keresztmetszetű lesz.

Bizonyítás. Legyen ennek az útnak a keresztmetszete wi, ahol wi legyen az út e élének
kapacitása. Tegyük fel, hogy wi nem maximális. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan wj

keresztmetszetű A−B út, ahol wj > wi. Ennek az útnak minden éle korábban került be
E ′-be, mint e. Tehát az algoritmus már korábban is adott volna egy A−B utat. Ezzel
ellentmondásra jutottunk. �

Most nézzünk egy másik módszert a probléma megoldására. Vegyük G maximális súlyú
feszítőfáját. (Ennek megtalálására több algoritmus is van, pl.: Kruskal-algoritmus, Prim-
algoritmus.) Ebben a feszítőfában lesz egy egyértelmű A − B út. Azt állítjuk, hogy ez
maximális keresztmetszetű lesz. Sőt, ennél sokkal többet is mondhatunk!
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3.2.5. Tétel. Vegyünk egy G = (E, V ) összefüggő gráfot, amelynek élein értelmezve van
egy kapacitásfüggvény. G maximális összkapacitású feszítőfája minden u, v ∈ V pontpárra
meghatároz egy (egyértelmű) u− v utat és ez az u− v utak közül maximális keresztmetszetű.

Bizonyítás. Legyen u, v ∈ V két tetszőleges csúcsa G-nek. A feszítőfa által meghatáro-
zott u− v út keresztmetszete legyen c. Megmutatjuk, hogy az u− v utak keresztmetszetei
között c lesz a maximális.
Jelölje a c értékű élt e! Vegyük a feszítőfában az e-hez tartozó alapvágást. Ez két részre
osztja a gráf csúcsait úgy, hogy a feszítőfában a két csúcshalmaz között csak az e él megy.
Indirekt módon tegyük fel, hogy c nem maximális. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan t u−v
út, amelynek c′ keresztmetszete nagyobb, mint c. Biztos, hogy t-nek lesz olyan éle, amelyet
tartalmaz a vágás. (Ráadásul biztosan e-től különböző lesz, hiszen t keresztmetszete c′.)
Ennek az élnek a kapacitása legyen d. Feltettük, hogy c < c′ és mivel t-ben c′ minimális,
ezért c′ ≤ d. Tehát c < d. Ha e-t kivesszük a fából és helyette bevesszük a d kapacitású
élt, akkor olyan feszítőfát kapunk, aminek nagyobb az összkapacitása, mint az eredetinek.
De az eredeti maximális volt, tehát ellentmondásra jutottunk. Ez azt jelenti, hogy a fenti
módszerrel talált c tényleg maximális.
Mivel u, v tetszőleges csúcsok voltak, ezért ez a módszer tényleg minden pontpárra maxi-
mális keresztmetszetű utat ad. �

3.2. Ábra. 3-asból 4-esbe a maximális teherbírás 300.

3.3. Ütemezés

Az ilyen feladatokban gépeken ütemezzük az elvégzendő munkát, bizonyos feltételek és a
célfüggvény optimalizálása mellett. (Ez a célfüggvény sokféle lehet, pl. gépek számának
vagy az elkészülési időnek a minimalizálása, nyereség maximalizálása stb.)
A következő két szabály mindig érvényes ezekben a példákban.
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-Egy munka legfeljebb egy gépen lehet egy időben.
-Egy gépen legfeljebb egy munkát végezhetünk egy időben.

Először nézzünk egy egyszerű példát.

3.3.1. Feladat. Egy vállalkozónak k megrendelést kell teljesítenie, mindegyiket határidőre.
Egy gépen dolgozik, és minden munka egy napig tart. Nézzük meg, hogy teljesíthető-e az
összes megrendelés és ha igen, adjunk egy optimális sorrendet!

Megoldás. Legyenek a határidők nem csökkenő sorrendben m1,m2, ...,mk és ebben a
sorrendben készítsük el a munkákat. Legyen Ni azoknak a megrendeléseknek a halmaza,
amelyek határideje legfeljebb i. (i ∈ {1, 2, ..., n}) Tehát mj ∈ Ni, ha mj ≤ i.
Ha minden i-re igaz, hogy |Ni| ≤ i, akkor teljesíthető az összes megrendelés. (A megoldás
elején definiált sorrend pedig optimális lesz.)

A feladat hátterében a Hall-tétel áll.

3.3.2. Tétel (Hall). Egy G = (A,B;E) páros gráfban akkor és csak akkor létezik A-t
fedő párosítás, ha A minden X részhalmazára teljesül, hogy |Γ(X)| ≥ |X|, ahol Γ(X) jelöli
azon B-beli pontok halmazát, melyeknek van szomszédja X-ben.

Feleltessük meg a G = (A,B;E) páros gráf egyik csúcshalmazát a határidőknek, másik
csúcshalmazát a napoknak. Tehát A = {m1,m2, ...,mk} és B = {1, 2, ..., k}. Egy mj ∈ A
csúcs akkor van összekötve egy i ∈ B csúccsal, ha i ≤ mj. Az a feladat, hogy ebben a
gráfban találjunk egy teljes párosítást. Hall tétele szerint ez akkor teljesül, ha A minden
X részhalmazára igaz, hogy |Γ(X)| ≥ |X|.

A következő példában már több gépünk is lehet. Az a cél, hogy a gépek számát minimali-
záljuk.

3.3.3. Feladat (Nemes Tihamér OITV 2014/2. ford./4). Gépek
([3]) Egy vállalkozó a következő N napra megrendeléseket fogad. Minden munkát egy
nap alatt tud elvégezni, amihez egy gépet használ. M megrendelés érkezett, minden
megrendelésben szerepel, hogy az igényelt munkát milyen határidőig kell elvégezni. A
vállalkozónak ki kell számítani, hogy legkevesebb hány gépre van szükség, hogy minden
igényelt munkát határidőre el tudjon végezni. Számítsd ki, hogy legkevesebb hány gép kell
ahhoz, hogy minden megrendelt munkát határidőre el tudjon végezni a vállalkozó! Add meg,
hogy az egyes megrendeléseket melyik napon, melyik gépen végezze el a vállalkozó!
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Megoldás. A határidők legyenek nem csökkenő sorrendben m1,m2, ...,mM . Ni-t hason-
lóan definiáljuk, mint az előbb. Minden i-re keressünk olyan minimális k-t, amely teljesíti
a következő egyenlőtlenséget: |Ni| ≤ k ∗ i. Ez megadja, hogy az i. napig elvégzendő
munkákhoz hány gép kell. Mivel azt szeretnénk, hogy minden munka kész legyen határidőre,
a kapott k-k maximumát kell vennünk, ez adja meg a szükséges gépek minimális számát.
Készítsünk egy táblázatot, ami megadja, hogy az egyes megrendeléseket melyik napon,
melyik gépen végezze el a vállalkozó. (A határidőket fogjuk beírni a táblázatba.)
A táblázatnak mM oszlopa lesz, ezek jelentik a napokat. A sorok száma fogja a gépek
számát mutatni, ez kezdetben legyen 1. Jelentse ti,j a táblázat i. sorának j. helyét.
Első lépésben m1-et betesszük a t1,1 helyre. Tegyük fel, hogy az n− 1. lépés után ` sorunk
van. Ha a táblázat bal felső `×mn-es részében még van üres hely, betesszük az üres helyek
valamelyikére mn-t. (Például az első olyan sorba, ami nincs tele, az első üres helyre.) Ha
ez az `×mn-es rész tele van, akkor kezdünk egy új sort, és a t`+1,1 helyre tesszük be mn-t.
A megrendeléseket azon a napon végezze el a vállalkozó, amelyik oszlopban van a táblázat-
ban és azon a gépen, ahányadik sorban található.

3.3. Ábra. Egy kész táblázat a (2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 8) határidejű megrendelésekre

Most is használhatjuk a Hall-tételt. Az előzőhöz hasonlóan konstruáljunk egyG = (A,B;E)

páros gráfot. Nézzük meg, hogy van-e a gráfban teljes párosítás. Ha van, akkor k = 1

gép elég. Ha nem, akkor kettőzzük meg a B halmaz csúcsait. (Ezzel a napokat dupláztuk
meg, hogy megvizsgáljuk, hogy ha egy nap két munkát is el tudunk végezni, akkor kész
leszünk-e.) Ha találunk ebben a módosított gráfban párosítást, elég 2 gép. Ha nem, akkor
az eredeti B-beli csúcsokat megháromszorozzuk. Ezt folytatjuk addig a legkisebb k-ig,
amikor már találunk teljes párosítást a gráfban. Ez a k lesz a szükséges gépek minimális
száma.

3.4. Dinamikus programozás

3.4.1. Feladat (OKTV 2012/5). Párok
([3]) Az iskola szalagavató bálján a 11. osztályosok tűzik ki a szalagokat a 12. osztályosokra.
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Mindenkiről tudjuk, hogy a másik osztályból kit ismer. A két osztály felsorakozik egymással
szemben, de mindenki csak valamely ismerősének akarja kitűzni a szalagot. Feltesszük,
hogy a két osztály azonos létszámú (mindkettőben N tanuló van). Add meg, hogy egyszerre
maximum hány 11. osztályos diák tűzheti ki úgy a szalagot valamely 12. osztályos ismerőse
ruhájára, hogy a hozzálépése során egyik diák sem keresztezheti semelyik másik diák útját!

3.4. Ábra. d[n, k] kiszámítása

Megoldás. Egy 2N csúcsú páros G = (A,B;E) gráf A halmaza feleljen meg a 11.-es
diákoknak, B pedig a 12.-eseknek. A gráf pontjai a síkban sorrendben le vannak rajzolva.
(A két halmaz csúcsai ebben a sorrendben legyenek a1, a2, ..., aN valamint b1, b2, ..., bN .)
Az a feladat, hogy keressünk maximális keresztezésmentes párosítást.
Vegyük azt az esetet, amikor A-ból az első n elemet nézünk és B-ből az első k-t. Jelölje
d[n, k] a maximális párosítás számát ebben a részgráfban. (d[N,N ] adja majd a megoldást.)
Vizsgáljuk meg, hogy az A halmaz an eleme hány B-belivel van összekötve. Ha eggyel sem,
akkor d[n, k] = d[n− 1, k]. Ha igen, akkor érdemes azt az élt bevenni a párosításba, ami a
legnagyobb indexű szomszédjával köti össze, hiszen ekkor minimális a keresztezett élek
száma. Ez a szomszéd legyen a bm. Ekkor d[n, k] = max {d[n− 1, k], d[n− 1,m− 1] + 1}.
Tehát az eredeti probléma részproblémákra vezethető vissza: d[N,N ] értékének kiszámítása
visszavezethető a kisebb értékek kiszámítására.
(A megoldás menetéből látszik, hogy nincs jelentősége annak, hogy a két osztály azonos
létszámú.)

Sokszor a dinamikus programozással megoldott problémák hátterében egy min-max tétel
áll. Itt is találhatunk egy ilyen tételt, ehhez bevezetünk néhány fogalmat.
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3.4.2. Definíció. Részbenrendezett halmaznak nevezünk egy halmazt, ha definiálva
van a halmaz elemein egy részbenrendezés, azaz egy reflexív, tranzitív, antiszimmetrikus
reláció. (Tehát azt nem követeljük meg, hogy bármely két elem összehasonlítható legyen.)

3.4.3. Definíció. Egy rendezett részhalmaz neve lánc, az olyan halmazé pedig, amelyben
semelyik két elem sem hasonlítható össze, antilánc.

3.4.4. Tétel (Mirsky). A P részbenrendezett halmazt fedő antiláncok minimális száma
egyenlő a leghosszabb lánc elemszámával.

A [6] forrás alapján egy kétfázisú mohó eljárás segítségével látjuk be az állítást.
Bizonyítás. Világos, hogy max ≤ min.
Az egyenlőség igazolásához legyen A1 a P minimális elemeinek halmaza. Mivel ezek
mind minimális elemek, nem hasonlíthatók össze, tehát A1 egy antilánc. Legyen A2

az A1 elhagyása után a minimális elemek halmaza. Ezt folytatva megkonstruáljuk az
A1, A2, ..., Ac antiláncokból álló felbontását P -nek.
Ezután visszafelé haladva előállítunk egy c elemből álló láncot. Legyen ac az Ac antilánc
tetszőleges eleme. Az ac elem nem került bele Ac−1-be, ezért van Ac−1-nek egy ac-nél
kisebb ac−1 eleme. Ez az elem nem került be Ac−2-be, tehát van Ac−2-ben egy ac−2 elem,
amely kisebb, mint ac−1. Ezt az eljárást folytatva, megkapunk egy c elemű láncot. �

A megoldás során használt G gráf élein definiáljunk egy részbenrendezést. Legyen e = aibk

és f = ajb`. Ekkor e > f , ha i > j és k > `.
Így az eredeti feladat azt jelenti, hogy adjuk meg a leghosszabb lánc elemszámát. Mirsky
tétele szerint ehhez elég megtalálni a fedő antiláncok minimális számát. G-ben antilánc az
éleknek egy olyan halmaza, amelyben bármely két él metszi egymást.
A következő algoritmus megadja G-nek egy antiláncokra bontását. Vegyünk egy legkisebb
indexű csúcsot, például a1-et. Minden a1-ből induló élt tegyünk be E1-be, majd vizsgáljuk
meg egyesével az összes többi élt, és ha találunk olyat, amely minden E1-beli élt metsz,
akkor azt is tegyük be E1-be. Ezután hagyjuk el az E1-beli éleket. Ismét vegyünk egy
legkisebb indexű csúcsot (ha az A és B halmaz legkisebb indexű elemei ai és bi, akkor
válasszuk ai-t). Azokat az éleket, amelyek ebből a csúcsból indulnak, tegyük be E2-be és
az előzőhöz hasonlóan vegyünk be minden olyan élt, amely metszi az összes már E2-beli
élt. Ezután az E2-beli éleket is elhagyjuk. Folytassuk addig, amíg minden él bekerül
egy Ej halmazba. Így az E1, E2, ...Em (minimális számú) antiláncokból álló felbontását
kapjuk a gráf E élhalmazának. A keresett szám tehát az m, ennyi lesz a leghosszabb lánc
elemszáma.
(Ezután már könnyen adható egy m elemű lánc. Válasszunk ki Em-ből egy tetszőleges em
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élt. Biztosan lesz Em−1-ben olyan em−1 él, amely kisebb em-nél. Így folytatva kapunk egy
em, em−1, ..., e1 maximális láncot E-ben.)

3.4.5. Megjegyzés. Módosítsuk az éleken definiált részbenrendezést! Továbbra is G =

(A,B;E) páros gráfról lesz szó. Legyen e = aibk és f = ajb`. ( Ahol e, f ∈ E; ai, aj ∈
A; bk, b` ∈ B.) Ezúttal e > f akkor legyen igaz, ha i ≥ j és k ≥ `.
Ekkor az E részbenrendezett halmazon egy leghosszabb lánc megfelel egy maximális élszámú
keresztezésmentes erdőnek.
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4. fejezet

Összegzés

A dolgozat írása során ismét rácsodálkozhattam arra, hogy egy adott problémát hányféle
módon lehet megoldani. A feladatok többségét egy középiskolás egészen más nézőpontból
közelítette volna meg, mint ahogy azt a dolgozatban leírtuk. Az egyetemen szerzett
tudással új eszközök kerültek a kezünkbe, amelyekkel általában gyorsabban megoldhatók
a feladatok. Erre egy nagyon jó példa a 2.4.1 (körmérkőzéses) feladvány. Ha ismerjük a
magvas gráfokról szóló tételeket, egy sor a megoldás. Míg ennek hiányában jóval hosszabb
és körülményesebb.
Tanulságos volt megtapasztalni, hogy egyetemistaként is érdekesek és elgondolkodtatóak
a középiskolásoknak szóló példák, valamint hogy az ilyen feladatok hátterében milyen
sokrétűen alkalmazható tételek állnak.
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