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1. Mérték, topológia és fraktál geometria (foglalt)
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: G. A. Edgar Measure Topology and Fractal Geometry

című könyvéből egy vagy több fejezet anyagának feldolgozása esetleg kitekintés
friss folyóiratcikkekben leírt eredményekre. Témakörök: Példák fraktálokra,
metrikák, topologikus dimenzió, önhasonlóság, mértékelmélet, Hausdorff di-
menzió. A szakdolgozónak az új fogalmak megértésén és feldolgozásán kívül
feladatmegoldásra, animációk/illusztrációk készítésére, megfelelő informatikai
háttér esetén programírásra és példák kidolgozására van lehetősége.

Ajánlott irodalom: – Edgar, Gerald A. Measure, topology, and fractal geo-
metry. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1990.
– Previte, Michelle; Yang, Sean A novel way to generate fractals. Amer. Math.
Monthly 115 (2008), no. 1, 13–32.
– Schleicher, Dierk Hausdorff dimension, its properties, and its surprises. Amer.
Math. Monthly 114 (2007), no. 6, 509–528.
– Devaney, Robert L. The Mandelbrot set, the Farey tree, and the Fibonacci
sequence. Amer. Math. Monthly 106 (1999), no. 4, 289–302.
Ajánlott szakirányok: BSc tanári, elemző

2. Dinamikai rendszerek, szimbolikus dinamika, periodikus pontok, bi-
furkációk, kaotikus viselkedés (foglalt)

Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: A címben megjelölt témakörbe eső könyvfejezetek, fo-

lyóiratcikkek feldolgozása, feladatmegoldás, animációk készítése esetleg prog-
ramozási/prezentációs feladat megoldása vár a szakdolgozóra. A témakör külö-
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nösen ajánlott az elemző Dinamikai rendszerek előadás hallgatóinak, de mások
is megpróbálkozhatnak vele.

Ajánlott irodalom: – B. Hasselblatt, A. Katok: A first course in dynamics.
With a panorama of recent developments. Cambridge University Press, New
York, 2003.
– A. Katok, B.Hasselblatt: Introduction to the modern theory of dynamical
systems. Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 54. Cambridge
University Press, Cambridge, 1995.
– Robert L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems. Second
edition. Addison Wesley Studies in Nonlinearity. Addison Wesley Publishing
Company, Advanced Book Program, Redwood City, CA, 1989.
– D. Lind, B. Marcus, An introduction to symbolic dynamics and coding. Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1995.
– Sobottka, Marcelo; de Oliveira, Luiz P. L. Periodicity and predictability in
chaotic systems. Amer. Math. Monthly 113 (2006), no. 5, 415–424.,
– Barrio Blaya, Alejo; Jiménez López, Víctor: Is trivial dynamics that trivial?
Amer. Math. Monthly 113 (2006), no. 2, 109–133.
– Bryk, John; Silva, Cesar E.: Measurable dynamics of simple p-adic polynomials.
Amer. Math. Monthly 112 (2005), no. 3, 212–232.
– Ingram, William T.; Mahavier, William S.: Interesting dynamics and inverse
limits in a family of one-dimensional maps. Amer. Math. Monthly 111 (2004),
no. 3, 198–215.
Ajánlott szakirányok: BSc elemző, tanári, alk. mat

3. Térkitöltő görbék
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: Különböző sík és térkitöltő görbék (pl. Peano, Hilbert,

Sierpinski, Lebesgue görbék) tulajdonságainak vizsgálata. A szakdolgozó az
elméleti háttér feldolgozása után feladat/problémammegoldással, animációk
számítógép programok készítésével foglalkozhat.

Ajánlott irodalom: – Sagan, Hans, Space filling curves. Universitext. Springer
Verlag, New York, 1994.
– Holbrook, John A. R. Stochastic independence and space-filling curves. Amer.
Math. Monthly 88 (1981), no. 6, 426–432.

Ajánlott szakirányok: BSc tanári, elemző

4. Sharkovszkij tétele
Témavezető: Buczolich Zoltán
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A téma rövid leírása: Az egydimenziós dinamikus rendszerek elméletének
egyik legérdekesebb tétele bizonyos periodikus pontok létezéséből, bizonyos
további periodikus pontok létezésére következtet. A szakdolgozó feladata a
tétel többféle bizonyításainak, történeti hátterének, kapcsolódó témaköreinek
feldolgozása/megértése bemutatása lesz.

Ajánlott irodalom: – Li, Tien Yien; Yorke, James A. Period three implies
chaos. Amer. Math. Monthly 82 (1975), no. 10, 985–992.
– Du, Bau-Sen A simple proof of Sharkovsky’s theorem revisited. Amer. Math.
Monthly 114 (2007), no. 2, 152–155.
– Barrio Blaya, Alejo; Jiménez López, Víctor Is trivial dynamics that trivial?
Amer. Math. Monthly 113 (2006), no. 2, 109–133.
– Szuca, Piotr Sharkovskii’s theorem holds for some discontinuous functions.
Fund. Math. 179 (2003), no. 1, 27–41.
– B. Hasselblatt, A. Katok: A first course in dynamics. With a panorama of
recent developments. Cambridge University Press, New York, 2003.
– A. Katok, B.Hasselblatt: Introduction to the modern theory of dynamical
systems. Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 54. Cambridge
University Press, Cambridge, 1995.
– Robert L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems. Second
edition. Addison Wesley Studies in Nonlinearity. Addison Wesley Publishing
Company, Advanced Book Program, Redwood City, CA, 1989
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus esetleg tanári, elemző

5. Birkhoff Ergodtétele
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: Birkhoff ergodtétele statisztikus fizikához kapcsolódó

matematikai állítás. Azt mondja ki, hogy bizonyos (úgynevezett ergodikus)
rendszerekben majdnem minden részecske állapotainak időbeli átlagai a tel-
jes rendszer részecskéi állapotainak térátlagához tartanak. A tétel különböző
bizonyításainak megértése, feldolgozása, valamint feladatmegoldás lesz a szak-
dolgozó feladata.

Ajánlott irodalom: – Keane, Michael; Petersen, Karl Easy and nearly simulta-
neous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem. Dynamics and
stochastics, 248–251, IMS Lecture Notes Monogr. Ser., 48, Inst. Math. Statist.,
Beachwood, OH, 2006
– Walters, Peter An introduction to ergodic theory. Graduate Texts in Mathe-
matics, 79. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.
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– Petersen, Karl Ergodic theory. Corrected reprint of the 1983 original. Cam-
bridge Studies in Advanced Mathematics, 2. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1989.
– Rosenblatt, Joseph M.; Wierdl, Máté Pointwise ergodic theorems via harmonic
analysis. Ergodic theory and its connections with harmonic analysis (Alexandria,
1993), 3–151, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 205, Cambridge Univ. Press,
Cambridge, 1995.
– Katznelson, Yitzhak; Weiss, Benjamin A simple proof of some ergodic theorems.
Israel J. Math. 42 (1982), no. 4, 291–296.
– Jones, Roger L. New proofs for the maximal ergodic theorem and the Hardy–
Littlewood maximal theorem. Proc. Amer. Math. Soc. 87 (1983), no. 4,
681–684.
– Buczolich, Zoltán Ergodic averages and free Z2 actions. Fund. Math. 160
(1999), no. 3, 247–254.
– Krengel, Ulrich Ergodic theorems. With a supplement by Antoine Brunel. de
Gruyter Studies in Mathematics, 6. Walter de Gruyter and Co., Berlin, 1985.
viii+357 pp.

Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, illetve analízis, fizika iránt érdeklődő
tanári

6. A Haight–Weizsäcker probléma
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: Alapprobléma: Legyen f : (0, +∞) → R mérhető

függvény. Igaz-e, hogy
∞∑

n=1

f(nx) vagy majdnem mindenütt konvergens, vagy

majdnem mindenütt divergens? Az alapprobléma nem csak H. v. Weizsäcker
diplomamunkájában, hanem J. A. Haight egy cikkében is felmerült. Az alap-
probléma megoldásával kapcsolatos eredmények feldolgozásán kívül számos
megoldatlan probléma is van a területen így az igényes, kutatás iránt érdeklő-
dő szakdolgozó a szakirodalom (legalábbis) jelentős részének feldolgozása után
önálló kutatómunkába is kezdhet.

Ajánlott irodalom: – N.J. Fine and A.R. Hyde, Solution of a problem proposed
by K.L. Chung, Amer. Math. Monthly 64 (1957), 119-120.
– J.A. Haight, A linear set of infinite measure with no two points having integral
ratio, Mathematika 17 (1970), 133-138.
– J.A. Haight, A set of infinite measure whose ratio set does not contain a given
sequence, Mathematika 22 (1975), 195-201.
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– C. G. Lekkerkerker, Lattice points in unbounded point sets, I. Indag. Math.,
20 (1958) 197-205.

– H. v. Weizsäcker, Zum Konvergenzverhalten der Reihe
∞∑

n=1

f(nt) für lambda-

messbare Funktionen f : R+→ R+, Diplomarbeit, Universität München, 1970.
– Z. Buczolich, J-P. Kahane and R.D. Mauldin, On series of translates of positive
functions, Acta Math. Hungar., 93(3) (2001), 171-188.

– Z. Buczolich and D. Mauldin, On the convergence of
∞∑

n=1

f(nx) for measurable

functions, Mathematika, 131 (2001), no. 4, 785-798.
– Z. Buczolich and D. Mauldin, On series of translates of positive functions II.,
Indag. Mathem., N. S., 12 (3), (2001), 317-327.
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalmazott matematikus

7. Tipikus függvények, mértékek irregularitási tulajdonságai
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: A tipikus folytonos függvények Hölder spektrumát és

momentum összegeit vizsgáló cikk és annak előzményeit tartalmazó cikkek
anyagának megértése és átgondolása után esetleg önálló kutatómunkába is
kezdhet, mivel számos további kérdés vethető fel. A kutatás iránt érdeklődő
szakdolgozó szakdolgozatát sikeres problémamegoldások esetén később esetleg
TDK dolgozatban, illetve önálló kutatómunkában is folytathatja.

Ajánlott irodalom: – J. Genyuk, A typical measure typically has no local
dimension, Real Anal. Exchange, 23(2), 1997/8, 525-538.
– T. Zamfirescu, Most monotone functions are singular, Amer. Math. Monthly,
88 (1) (1981), 47–49.
– T. Zamfirescu, Typical monotone continuous functions, Arch. Math., 42 (1984),
151–156.,
– Z. Buczolich and J. Nagy, Hölder spectrum of typical monotone continuous
functions, Real Analysis Exchange, 26 (2000/01), no. 1, 133-156.
– Z. Buczolich and S. Seuret, Multifractal spectrum and generic properties of func-
tions monotone in several variables, to appear in Journal of Mathematical Analysis
and Applications, http://www.cs.elte.hu/%7Ebuczo/papers/dmoJMAA.pdf.
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalmazott matematikus

8. Mikro-tangens halmazok (foglalt)
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: Irreguláris, fraktál tulajdonságú függvények lokális vizs-

gálatára szolgál a mikro-tangens halmaz. A témavezetőtől származó definíció
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és első eredményeket tartalmazó cikk viszonylag új. Számos kérdés vethető fel.
A kutatás iránt érdeklődő szakdolgozó szakdolgozatát sikeres problémamegol-
dások esetén később esetleg TDK dolgozatban, illetve önálló kutatómunkában
is folytathatja.

Ajánlott irodalom: – Z. Buczolich, Micro Tangent Sets of Continuous Functi-
ons, Math. Bohem. 128 (2003), no. 2, 147–167.
– Z. Buczolich and Cs. Ráti, Micro Tangent sets of typical continuous functions,
Atti. Semin. Mat. Fis. Univ. Modena Reggio Emilia, 54 (2006), 135-136
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalmazott matematikus

9. Függvénysorozatok és függvénysorok konvergenciája
Témavezető: Gémes Margit
A téma rövid leírása: A függvénysorozatok és függvénysorok pontonkénti, illet-

ve egyenletes konvergenciája, a konvergencia szükséges és elégséges feltételei,
a konvergencia következményei. Az elméleti összefoglalót feladatmegoldással
és számítógépes szemléltetéssel kell kiegészíteni.

Ajánlott irodalom: – Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Analízis I. és II.
Ajánlott szakirányok: BSC, elemző

10. Tételek és ellenpéldák az analízisben
Témavezető: Gémes Margit
A téma rövid leírása: A példák és ellenpéldák vizsgálata elmélyíti a fogalmak

és tételek megértését. Az ellenpéldák segítségével mutathatjuk meg, hogy egy
sejtés vagy állítás helytelen. Az ellenpéldák mutatják meg, hogy egy tételben
valamelyik feltételre miért van szükség. A szakdolgozó feladata az analízis
valamelyik témakörének feldolgozása.

Ajánlott irodalom: – Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Analízis I. és II.
– Gelbaum-Olmsted: Counterexamples in Analysis
Ajánlott szakirányok: BSC, elemző, tanár

11. Fourier-sorok konvergenciája
Témavezető: Gémes Margit
A téma rövid leírása: A szakdolgozó feladata a konvergencia szükséges és

elegséges feltételeinek a vizsgálata. Az elméleti munkát számítógépes szemlél-
tetéssel lehet kiegészíteni.

Ajánlott irodalom: – Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Analízis I. és II.
Ajánlott szakirányok: BSC, elemző, tanár
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12. Divergens sorok
Témavezető: Gémes Margit
A téma rövid leírása: Hogyan látta Euler a divergens sorokat? Hogyan rendel-

hetünk divergens sorokhoz mégis határértéket? Ez az eljárás a függvénysorok
elméletének igen fontos része. A szakdolgozat témája egy fejezet feldolgozása
Hardy: Divergent Series könyvéből.

Ajánlott irodalom: – Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Analízis I. és II.
– Hardy: Divergent Series
Ajánlott szakirányok: BSC, tanár

13. Különleges függvények
Témavezető: Gémes Margit
A téma rövid leírása: A szakdolgozó feladata különleges tulajdonságokkal ren-

delkező függvények konstruálása, vizsgálata. Példák, amelyek szerepelhetnek
a szakdolgozatban: egyetlen intervallumban sem korlátos függvény, egyetlen
intervallumban sem monoton függvény, mindenütt folytonos, de sehol sem dif-
ferenciálható függvény.

Ajánlott irodalom: – Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Analízis I. és II.
– Gelbaum-Olmsted: Counterexamples in Analysis
Ajánlott szakirányok: BSC, tanár

14. Analízis feladatok megoldása
Témavezető: Gémes Margit
A téma rövid leírása: Egy fejezet feldolgozása Pólya György - Szegő Gábor:

Feladatok és tételek az analízis köréből című feladatgyűjteményéből, a felada-
tok megoldása, és a megoldáshoz szükséges elmélet feldolgozása.

Ajánlott irodalom: – Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Analízis I. és II.
– Pólya György - Szegő Gábor: Feladatok és tételek az analízis köréből
Ajánlott szakirányok: BSC, tanár

15. Hogyan lehetne igazságosabban eldönteni a holtversenyt a sakkolim-
pián?

Témavezető: Keleti Tamás
A téma rövid leírása: A címben szereplő kérdést vizsgálnánk azzal a céllal,

hogy elő tudjunk állni a jelenleg használt rendszernél jobbal. Az álom ter-
mészetesen az, hogy pár év múlva az általunk javasolt rendszert használják
a sakkolimpián. – Sakktudásra nincs szükég, de arra igen, hogy a jelentkező
ismerje a problémát, tudja, hogy mi az, hogy svájci rendszer, tudja mi az,
hogy Buchholz, hogyan döntik el jelenleg a holtversenyeket a sakkolimpián,
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stb. – Többfajta informatikai és statisztikai tudásra is szükség van. Az ötle-
teinket tesztelni kell az elmúlt egy-két sakkolimpia eredményein, ezért először
azokat le kell vadászni az internetről, majd használható formátumba áttenni,
majd statisztikai programcsomagokat kell használni, és szükség esetén saját
programokat írni, szimulációhoz, teszteléshez, a paraméterek beállításához.

Ajánlott irodalom:
Ajánlott szakirányok: BSc alkalmazott matematikus

16. (foglalt)A Riemann féle zeta függvény és néhány alkalmazása
Témavezető: Keleti Tamás
A téma rövid leírása: A komplex függvénytani háttér elsajátítása után a zeta

fuüggvény megismerése és alkalmazások vizsgálata.
Ajánlott irodalom: – Alexandar Ivic: The Riemann Zeta-Function. Theory
and Applications
Ajánlott szakirányok: BSc elemző

17. Polinomokra és trigonometrikus összegekre vonatkozó egyenlőtlensé-
gek és alkalmazásaik

Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Olyan becslések vizsgálata, amelyben különböző, az

együtthatókra vagy a gyökökre vonatkozó megkötések mellett a polinom vagy
deriváltja értékeinek vagy gyökeinek eloszlását vizsgáljuk. (Pl. ha egy n-
edfokú polinomnak minden együtthatója 1, 0 vagy −1, akkor legfeljebb hány-
szoros gyöke lehet az 1?)

Ajánlott irodalom: Peter Borwein és Erdélyi Tamás cikkei
Ajánlott szakirányok: matematikus MSC

18. Kombinatorikus Nullhelytétel multihalmazokra
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: A polinom-módszer, főleg a Noga Alon féle Combi-

natorial Nullstellensatz és általánosításai és ezek alkamazásai kombinatorikai
problémák megoldásában.

Ajánlott irodalom: N. Alon: Combinatorial Nullstellensatz S. Ball, O. Serra:
Punctured Combinatorial Nullstellensätze Kós - Rónyai: Alon’s Nullstellen-
satz for multisets

Ajánlott szakirányok: matematikus BSC, matematikus MSC

19. Mi legyen egy függvény
√

2-edik deriváltja?
Témavezető: Kós Géza
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A téma rövid leírása: Függvényeket pozitív egész számszor szoktunk diffe-
renciálni vagy integrálni. Ki lehet-e terjeszteni ezt az operációt nem egész
indexekre, vagy éppen komplex számokra?

Ajánlott irodalom: A Fourier- és Laplace-transzformáltról, továbbá a Γ-függ-
vényről szóló könyvfejezetek, jegyzetek

Ajánlott szakirányok: matematikus BSC

20. Olimpiai és középiskolai matematika versenyfeladatok.
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Olyan feldatok, megoldások és a megoldásokban haszál-

ható módszerek, tételek összegyűjtése és feldolgozása, amelyek középiskolai
matematikaversenyekre, első sorban a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára
való felkészülést segíthetik.

Ajánlott irodalom: KöMaL, IMO Shortlistek, urlhttp://www.aops.ro
Ajánlott szakirányok: matematikus BSC, tanár BSC

21. Egyetemi matematika versenyfeladatok
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Olyan feldatok, megoldások és a megoldásokban haszál-

ható módszerek, tételek összegyűjtése és feldolgozása, amelyek az egyetemi
matematikaversenyekre (IMC, Vojtech Jarnik, Seemous) való felkészülést se-
gíthetik.

Ajánlott irodalom: Az említett versenyek honlapjai, urlhttp://www.aops.ro
Ajánlott szakirányok: matematikus BSC, tanár BSC

22. Elemi számelméleti tételek kvadratikus testekben
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Mennyire lehet a klasszius elemi számelméleti tételeket és

bizonyításaikat (p. Legendre-formula, a prímek eloszlásáról szóló elemi tételek
stb.) elismételni a Gauss- vagy az Euler-egészek körében?

Ajánlott irodalom: Freud-Gyarmati: Számelmélet; Niven-Zuckerman: Bevez-
tés a számelméletbe

Ajánlott szakirányok: matematikus BSC

23. Klasszikus geometriai tételek nem euklideszi geometriákban
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Van-e megfelelője az euklideszi geometriából jól ismert

tételeknek (húrnégyszögtétel, pont körre vonatkozó hatványa, projektív téte-
lek, Monge-d’Alembert tétel stb.) hiperbolikus és gömbi gemetriálban?
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Ajánlott irodalom: Reimann: A geometria és határterületei; Coxeter: A geo-
metriák alapjai; Akopjan: On some classical constructions extended to hyper-
bolic geometry

Ajánlott szakirányok: matematikus BSC, tanár BSC

24. Lineáris egyenlőtlenségeket kielégítő sorozatok konvergenciaviselkedé-
se (foglalt)

Témavezető: Laczkovich Miklós
A téma rövid leírása:
Ajánlott irodalom:
Ajánlott szakirányok: matematikus BSc

25. Gyökkeresés iterációval.
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: Egyik legegyszerűbb módszer egy polinom egy gyökét

(vagy általánosabban függvény zérushelyét) Newton iterációval keresni. A
szakdolgozatban konkrét példák kiszámolása illetve elemzése történik; mind a
valós, mind a komplex Newton iterációt megvizsgáljuk. A dolgozat írójának
jártasnak kell lennie Matlab vagy más matematikai program alkalmazásában.

Ajánlott irodalom: – J. Milnor: Dynamics in one complex variable
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalmazott matematikus, elemző,

tanári

26. Ideális áramlás
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: Konkrétan megadott példák esetén a definiált fizikai

mennyiségeket kiszámolni, vagy kutatómunkát végezni.
Ajánlott irodalom: – Halász Gábor: Kis hidrodinamika, kézirat.
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalmazott matematikus

27. Komplex függvénytan gyakorló feladatok
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: Gyakorló feladatok összegyűjtése, mintamegoldások és

megoldási tippek írása a Komplex függvénytan gyakorlatokon szerepelt témák
valamelyikéhez.

Ajánlott irodalom: – Halász Gábor: Bevezető komplex függvénytan
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalamazott matematikus

28. Komplex dinamikai problémák
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Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: Milnor:Dynamics in One Complex Variable c. könyvé-

ben levő feladatok megoldása, és a hozzájuk tartozó elmélet leírása
Ajánlott irodalom: – Milnor: Dynamics in One Complex Variable:
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, alkalamazott matematikus

29. A komplex számok és kvaterniók geometriája
Témavezető: Szőke Róbert
A téma rövid leírása: Forgatások a síkon, térben, 4. dimenzióban a komplex

számok ill. a kvaterniók segítségével. Trigonometrikus azonosságokkal, ill
más nevezetes azonosságokkal való kapcsolat. A téma feldolgozása feladatok
megoldásán keresztül.

Ajánlott irodalom: – Stillwell: Naive Lie theory
Ajánlott szakirányok: BSc tanári

30. Holomorf függvények Hilbert terei
Témavezető: Szőke Róbert
A téma rövid leírása: Egy tartományban holomorf L2 függvények egy zárt

alteret alkotnak az L2 térben és így ezek is egy Hilbert teret (az ún Bergman
teret) alkotnak. A Bergman terek és általánositásaik a feltalálásuk óta ma
is intenzív kutatás tárgyát képezik. A szakdolgozat célja könyvek, cikkek
segítségével megismerkedni ezen terekhez kapcsolódó kérdéseken keresztül a
komplex függvénytan egy igen aktív és fontos területével.

Ajánlott irodalom: Választott témától függő
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus

31. Módszerek gömbök homotopikus csoportjainak kiszámolására
Témavezető: Szűcs András
A téma rövid leírása: 1. Hopf-invariáns. 2. Pontrjagin-módszer. 3. Első

és második, (esetleg a harmadik) stabil homotopikus csoport. 4. Serre-féle
gyilkos terek módszer. 5. Adams spektrális sorozat. 6. Alkalmazások: EHP-
sorozat és E2.

Ajánlott irodalom:
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus
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