
Egy kis elmélet 
 
 
Definíció: Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az alábbi egyenletrendszert: 
 

a11 x1 + a12 x2 + …      + a1n xn = b1 

a21 x1 + a22 x2 +  …      + a2n xn = b2 

              .  

              .  

              .  

 

ak1 x1 + ak2 x2 +  …      + akn xn = bk 

 
Az aij; bi (i = 1; …      ;k;   j = 1; …      ; n) számok adott valós számok, az xi (i = 1;…      ; k) ismeretlen valós 
számok.  
Az aij számokat az egyenletrendszer együtthatóinak nevezzük (pontosabban aij a rendszer i-edik egyenletében 
az xj ismeretlen együtthatója, a bi az i-edik egyenlet szabad tagja). 
Homogén az egyenletrendszer, ha b1 =…      = bk = 0; ellenkező esetben inhomogénnek mondjuk. Azt mondjuk, 
hogy a c1; …      ; cn számok az egyenletrendszer egy megoldását adják, ha az ismeretlenek helyére helyettesítve 
őket a rendszer minden egyes egyenletében egyenlőséget kapunk. 
Szabályos az egyenletrendszer, ha az egyenletek és ismeretlenek száma egyenlő (k = n). 
 
Egyenletek ill. egyenletrendszerek esetén két alapvető kérdést vizsgálunk: 
   - Van-e az egyenletrendszernek megoldása, és ha igen akkor az egyértelmű-e? 
   - Hogyan határozhatjuk meg a megoldást ill. az összes megoldást? 
 
Megoldhatónak nevezzük a (lineáris) egyenletrendszert, ha van megoldása, ellentmondásos az egyenletrendszer, 

ha nincs megoldása (van benne 0x + 0y + · · · = c  0 egyenlet) mondjuk. 

 
 
Határozott az egyenletrendszer, ha pontosan egy megoldás létezik. Határozatlan az egyenletrendszer, ha több 
megoldás létezik.  
 
Ekvivalens egyenletrendszerek: két egyenletrendszert ekvivalensnek nevezünk, ha megoldásaik halmaza egyenlő. 
 
Mivel egy homogén lineáris egyenletrendszer megoldásakor nem léphet fel tilos sor, ezért mindig van 
megoldás: a triviális  x1 = x2 = . . . = xn = 0. 
 
 
A Gauss-elimináció alkalmas egy tetszőleges lineáris egyenletrendszer megoldásainak előállítására, illetve 
annak eldöntésére is, hogy az egyenletrendszer határozott, határozatlan vagy ellentmondásos. 
 
Lineáris egyenletrendszerek esetén (nyilvánvaló módon) az alábbi átalakítások eredményeznek ekvivalens 
rendszereket (ezeket ekvivalens átalakításoknak mondjuk): 
 

- Az egyenletek sorrendjének megváltoztatása, (Két sort felcserélünk). 
- Az egyenletekben szereplő tagok sorrendjének megváltoztatása, 
- Valamelyik sort egy nullától különböző számmal beszorozzuk. 
- A rendszer bármelyik egyenletének hozzáadása egy másik egyenletéhez. 
- A csupa 0-ból álló sorokat elhagyjuk (ezek mindig teljesülnek). 

 
Definíció: Egy k sorból és n oszlopból álló, számokat tartalmazó, téglalap alakú táblázatot k×n-es mátrixnak 
nevezünk. 
 
Az aij együtthatókból képzett k×n-es mátrixot a lineáris egyenletrendszer együtthatómátrixának nevezzük. A 
jobboldali konstansokkal kibővített k×(n+1)-es mátrixot pedig az egyenletrendszer kibővített mátrixának nevezzük. 
 
Elemi ekvivalens átalakítások a kibővített mátrixon: 
 

- Valamelyik sort egy nullától különböző számmal beszorozzuk. 
- Valamelyik sorhoz egy másik sor számszorosát hozzáadjuk (kivonjuk). 
- Két sort felcserélünk. 
- A csupa 0-ból álló sorokat elhagyjuk (mert az egyenlet automatikusan teljesül).  

 
Azt az elemet, amelynek segítségével oszlopának többi elemét kinullázzuk, generálóelemnek nevezzük. 



 
Az elimináció: az egyenletrendszer megoldása során először az első főátló-elemmel lefelé nullázunk, majd a 
második főátló elemmel nullázunk, és így tovább. Ha az egyik főátlóelem nulla és van alatta nemnulla elem, akkor 
sorcserét csinálunk. 
 
Nem szabályos egyenletrendszerek: 
 
1. Ha több ismeretlen van, mint egyenlet: 

A Gauss elimináció után a trapéz alakról felismerhető, hogy van-e megoldása az egyenletrendszernek. 
Pontosan akkor megoldható, ha trapéz alakjában az k +1-dik egyenlettől kezdve a jobboldali konstansok 
mind 0-ák.  A megoldható esetben az egyenletrendszer pontosan akkor lesz határozott, ha k = n, azaz 
háromszögalakra jutottunk. Ugyanis ekkor az utolsó, n-dik egyenletből adódik xn egyetlen lehetséges értéke, 
ezt behelyettesítve az előzőbe xn−1, majd ezt is az előzőbe helyettesítve az újabb ismeretlen értéke, stb. és 
végül az első egyenletből x1. 
 

2. Ha több egyenlet van, mint ismeretlen: 
Ha viszont k < n, akkor az egyenletrendszer határozatlan,hiszen az xk+1, xk+2, . . . , xn ún. szabad ismeretleneknek 
tetszőleges értéket adva az egyenletrendszer határozottá válik, azaz az előbbiekben alkalmazott 
visszahelyettesítéses módszerrel egy (partikuláris) megoldást kapunk. A szabad ismeretlenek viszont sokféleképp 
megválaszthatók, teljesen tetszőlegesen, ezért végtelen sok megoldása van az egyenletrendszernek. 
Ilyenkor szokás a megoldásokat a szabad ismeretlenek függvényében felírni (a megoldások egy n-k  paraméteres 
sereget alkotnak).  
 

 


