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Egy S félcsoportot bal reduktívnak nevezünk, ha tetszőleges a, b elemei esetén abból a
feltételből, hogy minden S-beli x-re xa = xb teljesül, az következik, hogy a = b. A jobb
reduktív félcsoport fogalma a bal reduktív félcsoport fogalmának duálisa. Egy S félcso-
portot reduktív félcsoportnak nevezünk, ha egyben bal és egyben jobb reduktív is. Egy
S félcsoportot gyengén reduktívnak nevezünk, ha tetszőleges a, b elemei esetén abból a
feltételből, hogy minden S-beli x-re az xa = xb és ax = bx egyenlőségek teljesülnek, az
következik, hogy a = b. Egy S félcsoporton értelmezett % kongruenciát bal [jobb, gyengén,
általánosan] reduktívnak nevezünk, ha az általa vett S/% faktorfélcsoport bal [jobb, gyengén,
általánosan] reduktív. A félcsoportok reduktivitására vonatkozó ismeretek például a félcso-
portok mátrixokkal (transzformációkkal) való reprezentációinak megismeréséhez szüksége-
sek. Nagy Attila az [1] cikkben tetszőleges S félcsoport bal reduktív kongruenciáit vizsgálta.
E célból S félcsoport tetszőleges % kongruenciá-jának bevezette a %l [1]-ben %∗-val jelölt)
lezártját , melyet az alábbi módon definiált: tetszőleges a, b elemei az S félcsoportnak %l

relációban állnak egymással, akkor és csak akkor, ha S minden x eleme esetén (xa, xb) ∈ %
teljesül. Ezen kongruencia alapvető tulajdonságainak ismertetése után definiálta kongruen-
ciák egy növekvő sorozatát, melyben a kezdő elem %l0 = %, a további kongruenciák pedig az
%ln+1 = (%ln)l. Megmutatta, hogy S félcsoport ιS identikus kongruenciájával képzett ilyen
sorozathoz akkor és csak akkor létezik n nemnegatív egész, melyre (ιS)ln = lrc(ιS) = ωS ,
azaz az S félcsoport univerzális kongruenciája (ahol lrc(ιS) a legszűkebb, ιS-et tartalmazó
bal reduktív kongruenciát jelöli), amennyiben S félcsoport előáll egy bal zéró félcsoportnak
egy nilpotens félcsoporttal vett ideálbővítéseként. Jelen dolgozatban a [1]-ben végzett vizs-
gálatokat terjesztjük ki gyengén reduktív és reduktív kongruenciákra. Ehhez bevezetjük
tetszőleges, S félcsoporton értelmezett % kongruencia következő lezártját: %ln,rm , melynek
akkor és csak akkor eleme az S félcsoport egy tetszőleges (a, b) elempárja, ha (xay, xby) ∈ %
minden Sn -beli x és Sm-beli y elem esetén teljesül. Ezzel a jelöléssel a %l = %l1,r0 , míg a
duálisa %r = %l0,r1 . A gyengén reduktív kongruenciák vizsgálatára bevezetjük tetszőleges %
kongruencia %w = %l ∩ %r bővítését. Ebből képezzük a %w0 = % kezdetű, %wn+1 = (%wn)w

által definiált sorozatot. Bemutatunk erre vonatkozó állításokat majd bebizonyítjuk, hogy
tetszőleges S félcsoport ιS kongruenciájával ilyen módon képzett sorozathoz akkor és csak
akkor létezik n nemnegatív egész, melyre (ιS)wn = wrc(ιS) = ωS (ahol wrc(ιS) az ιS-et
tartalmazó legszűkebb gyengén reduktív kongruenciát jelöli), ha S egy nilpotens félcsoport.
Tetszőleges S félcsoport reduktív kongruenciáinak vizsgálatához, az alábbi sorozatot tek-
intjük: az S egy tetszőleges % kongruenciájával képezzük a %t0 = % kezdetű, %tn = %ln,rn

módon definiált kongruenciákat. Egyéb ide vonatkozó tételek igazolása mellett megmu-
tatjuk, hogy adott S félcsoport ιS kongruenciájával ezen a módon előállított sorozathoz
pontosan akkor létezik n nemnegatív egész, melyre (ιS)tn = rc(ιS) = ωS (ahol rc(ιS) az
ιS-et tartalmazó legszűkebb reduktív kongruenciát jelöli), amennyiben az S félcsoport egy
derékszögű kötegnek egy nilpotens félcsoporttal vett ideálbővítése.
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