
An-Bsc 1. Tipikus függvények, mértékek irregularitási tulajdonságai
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: A tipikus folytonos függvények Hölder spektrumát és momen-

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

Ajánlott irodalom:
[1] J. Genyuk, A typical measure typically has no local dimension, Real Anal. Exchange,

23(2), 1997/8, 525-538.
[2] T. Zamfirescu, Most monotone functions are singular, Amer. Math. Monthly, 88 (1)

(1981), 47–49.
[3] T. Zamfirescu, Typical monotone continuous functions, Arch. Math., 42 (1984), 151–

156.,
[4] Z. Buczolich and J. Nagy, Hölder spectrum of typical monotone continuous functions,

Real Analysis Exchange, 26 (2000/01), no. 1, 133-156.
[5] Z. Buczolich and S. Seuret, Multifractal spectrum and generic properties of functions

monotone in several variables, to appear in Journal of Mathematical Analysis and Applications,
http://www.cs.elte.hu/%7Ebuczo/papers/dmoJMAA.pdf.

Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalmazott matematikus

An-Bsc 2. Mérték, topológia és fraktál geometria
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: G. A. Edgar Measure Topology and Fractal Geometry című köny-

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

Ajánlott irodalom:
[1] Edgar, Gerald A. Measure, topology, and fractal geometry. Undergraduate Texts in

Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1990.
[2] Previte, Michelle; Yang, Sean A novel way to generate fractals. Amer. Math. Monthly

115 (2008), no. 1, 13–32.
[3] Schleicher, Dierk Hausdorff dimension, its properties, and its surprises. Amer. Math.

Monthly 114 (2007), no. 6, 509–528.
[4] Devaney, Robert L. The Mandelbrot set, the Farey tree, and the Fibonacci sequence.

Amer. Math. Monthly 106 (1999), no. 4, 289–302.
Ajánlott szakirányok: tanári, elemző

An-Bsc 3. Dinamikai rendszerek, szimbolikus dinamika, periodikus pontok,
bifurkációk, kaotikus viselkedés

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

feldolgozása, feladatmegoldás, animációk készítése esetleg programozási/prezentációs feladat
megoldása vár a szakdolgozóra. A témakör különösen ajánlott az elemző Dinamikai rendszerek
előadás hallgatóinak, de mások is megpróbálkozhatnak vele.

Ajánlott irodalom:
[1] B. Hasselblatt, A. Katok: A first course in dynamics. With a panorama of recent

developments. Cambridge University Press, New York, 2003.
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[2] A. Katok, B.Hasselblatt: Introduction to the modern theory of dynamical systems.
Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 54. Cambridge University Press, Camb-
ridge, 1995.

[3] 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.

[4] D. Lind, B. Marcus, An introduction to symbolic dynamics and coding. Cambridge
University Press, Cambridge, 1995.

[5] Sobottka, Marcelo; de Oliveira, Luiz P. L. Periodicity and predictability in chaotic sys-
tems. Amer. Math. Monthly 113 (2006), no. 5, 415–424.,

[6] Barrio Blaya, Alejo; Jiménez López, Víctor: Is trivial dynamics that trivial? Amer.
Math. Monthly 113 (2006), no. 2, 109–133.

[7] Bryk, John; Silva, Cesar E.: Measurable dynamics of simple p-adic polynomials. Amer.
Math. Monthly 112 (2005), no. 3, 212–232.

[8] 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

An-Bsc 4. Kombinatorikus Nullhelytétel multihalmazokra
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: A polinom-módszer, főleg a Noga Alon féle Combinatorial Nullst-

ellensatz és általánosításai és ezek alkamazásai kombinatorikai problémák megoldásában.
Ajánlott irodalom:
[1] N. Alon: Combinatorial Nullstellensatz
[2] S. Ball, O. Serra: Punctured Combinatorial Nullstellensätze
[3] G. Kós, L. Rónyai: Alon’s Nullstellensatz for multisets
Ajánlott szakirányok: matematikus

An-Bsc 5. Olimpiai és középiskolai matematika versenyfeladatok
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Olyan feldatok, megoldások és a megoldásokban haszálható mód-

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

Ajánlott irodalom:
KöMaL, IMO Shortlistek, urlhttp://www.artofproblemsolving.com
Ajánlott szakirányok: matematikus, tanár

An-Bsc 6. Egyetemi matematika versenyfeladatok
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Olyan feldatok, megoldások és a megoldásokban haszálható mód-

szerek, tételek összegyűjtése és feldolgozása, amelyek az egyetemi matematikaversenyekre (IMC,
Vojtech Jarnik, Seemous) való felkészülést segíthetik.

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

An-Bsc 7. Elemi számelméleti tételek kvadratikus testekben
Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Mennyire lehet a klasszius elemi számelméleti tételeket és bizo-

nyításaikat (p. Legendre-formula, a prímek eloszlásáról szóló elemi tételek stb.) elismételni a
Gauss- vagy az Euler-egészek körében?
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Ajánlott irodalom:
Freud-Gyarmati: Számelmélet; Niven-Zuckerman: Beveztés a számelméletbe
Ajánlott szakirányok: matematikus

An-Bsc 8. 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 tételek, Monge-féle három kör
tétel stb.) hiperbolikus és gömbi gemetriálban?

Ajánlott irodalom:
[1] Reimann: A geometria és határterületei
[2] Coxeter: A geometriák alapjai
[3] Akopjan: On some classical constructions extended to hyperbolic geometry
Ajánlott szakirányok: matematikus, tanár

An-Bsc 9. A törtkalkulus és alkalmazásai, avagy mi legyen egy függvény
√

2-edik
deriváltja?

Témavezető: Kós Géza
A téma rövid leírása: Függvényeket pozitív egész számszor szoktunk differenciálni 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-függvényről szóló könyvfejezetek, jegy-

zetek
Ajánlott szakirányok: matematikus

An-Bsc 10. Geometriai mértékelmélet és alkalmazásai (a téma már foglalt)
Témavezető: Maga Balázs
A téma rövid leírása: A geometriai mértékelmélet alapfogalmainak megértését és feldol-

gozását követően a szakdolgozó feladata elmélyedni valamely általa választott részterületben
vagy kérdéskörben. A matematika egyéb területeivel – ergodelmélet, számelmélet, stb. – való
kapcsolódási pontok révén különféle gyökerű problémák megismerésére, s ily módon az elmélet
alkalmazásainak áttekintésére is lehetőség nyílik.

Ajánlott irodalom:
[1] K. Falconer: Fractal geometry. Mathematical foundations and applications. Second

edition. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2003. xxviii+337 pp.,
[2] Luis Barreira: Thermodynamic Formalism and Applications to Dimension Theory. First

edition. Springer 2011.
[3] A. Máthé: Sets of large dimension not containing polynomial configurations. Advances

in Mathematics 316. (2012)
[4] Z. Buczolich, B. Maga, R. Moore: Generic Birkhoff Spectra. Discrete and Continuous

Dynamical Systems, 40(12): 6649-6679., (2020)
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus, BSc alkalmazott matematikus

An-Bsc 11. 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.
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Ajánlott irodalom:
[1] J. Milnor: Dynamics in one complex variable
Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalmazott matematikus, elemző, tanári

An-Bsc 12. Ideális áramlás
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: Konkrétan megadott példák esetén a definiált fizikai mennyiségeket

kiszámolni, vagy kutatómunkát végezni.
Ajánlott irodalom:
[1] Halász Gábor: Kis hidrodinamika, kézirat.
Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalmazott matematikus

An-Bsc 13. 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:
[1] Halász Gábor: Bevezető komplex függvénytan
Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalamazott matematikus

An-Bsc 14. Komplex dinamikai problémák
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: Milnor:Dynamics in One Complex Variable c. könyvében levő

feladatok megoldása, és a hozzájuk tartozó elmélet leírása
Ajánlott irodalom:
[1] Milnor: Dynamics in One Complex Variable
Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalamazott matematikus

An-Bsc 15. Nevezetes számok a matematikában
Témavezető: Szőke Róbert
A téma rövid leírása: Az aranymetszési arány, π, az e, a Bernoulli számok, Fibonacci

számok, Apery konstans és még sok egyéb, példák nevezetes számokra, melyek fontos szerepet
töltenek be a matematikában. A hallgató feladata kiválasztani egy két konkrét nevezetes számot
és összegyűjteni (tételeket, bizonyításokat) mi az amit tudunk (vagy még mindig csak sejtünk)
róluk, hol, milyen összefüggésekben, a matematika mely területein bukkantak fel, miért kezdték
őket vizsgálni.

Ajánlott irodalom:
[1] Steven R. Finch: Mathematical constants, CUP, 2003
Ajánlott szakirányok: matematika tanár

An-Bsc 16. Gauss-Bonnet tétel topológiai bizonyítása és általánosításai.
Témavezető: Szűcs András
A téma rövid leírása: 1.A. Páratlan dimenziós euklideszi térbe immertált 1 kodimenziós

sokaság főgörbületeinek szorzatát integrálva az Euler karakterisztika konstansszorosát kapjuk.
Ez a Gauss Bonnet tétel álatlánosítása immerzióból előálló metrikákra. A bizonyítás topológiai
(Morse elméletet, ill. a Poincaré - Hopf tételt használja).

1.B. De Rham tétel. A karakterisztikus osztályok megadása differenciálformákkal. Ezek
integráljai topologikus invariánsok, ezek mind a Gauss-Bonnet tétel általánosításai.

Ajánlott irodalom:
[1] Bott-Tu. Differential forms in algebraic topology
[2] Milnor- Stasheff: Characteristic classes. Appendix C
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Ajánlott szakirányok: BSc matematikus

An-Bsc 17. Folytonos funktorok vektortereken, mint funktorok a vektornyalá-
bokon.

Témavezető: Szűcs András
A téma rövid leírása: A vektornyalábok egy extraordináris kohomológiaelméletet hatá-

roznak meg, a K-elméletet, ennek kohomologikus operációi lesznek a fenti funktorok. Alkalma-
zások a Hopf invariáns 1 problémára és a gömbökön megadható maximális számú vektormező
kérdésére.

Ajánlott irodalom:
[1] Atiyah M.F: K-theory and the Hopf invariant. Quart.J Math. 1966. 17. N. 65, 31-38.
[2] Husemoller D. : Fibre Bundles. Chapter 15.
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus

An-Bsc 18. Morse-elmélet és alkalmazásai (a téma már foglalt)
Témavezető: Terpai Tamás
A téma rövid leírása: A Morse-elmélet sima sokaságok topológiájának a megértését

segíti konstruktív módon: az M sokaságon adott kellően szép valós függvény az M egy fogan-
tyúfelbontását adja. Ezzel többek között M sima struktúráját is hatékonyan lehet azonosítani,
és (végtelen dimenziós) hurokterek topológiájának vizsgálata is lehetővé válik. A szakdolgozó
feladata a téma ezen néhány klasszikus példájának a feldolgozása és a kapcsolódó módszerek
alkalmazásainak a bemutatása.

Ajánlott irodalom:
[1] J. Milnor: Morse theory. Princeton University Press (1963)
[2] J. Milnor: Lectures on the h-cobordism theorem. Princeton University Press (1965)
Ajánlott szakirányok: BSc matematikus

An-Bsc 19. Moduláris formák numerikus módszerei
Témavezető: Tóth Árpád
A téma rövid leírása: A moduláris formák a hiperbolikus (Bolyai-Lobacsevszkij) sík spe-

ciális szimmetria csoportjaira nézve invariáns függvények. Ezen függvények elmélete a számel-
mélet, geometria, reprezentáció elmélet, parciális differenciál egyenletek határterületén helyez-
kedik el, de legerősebb a számelméleti jelleg.

A projekt célja nagyobb rálátás megszerzése ezen formákra és általánosításaikra, numerikus
módszerek segítségével.

Ajánlott irodalom:
Személyes megbeszélés alapján.
Ajánlott szakirányok: matematikus

An-Bsc 20. Hurkolódási számok speciális 3-sokaságokon
Témavezető: Tóth Árpád
A téma rövid leírása: Két térbeli csomó hurkolódási számára a körülfordulási számhoz

hasonlóan analitikus kifejezés adható. Ezt először Gauss (1832) és Maxwell (1867) adta meg.
A formula kiterjeszthető az egységgömbre, a hiperbolikus térre. A projekt célja a kiterjesztés
a többi Thurston féle modell geometriára, elsősorban az S̃L2 típusra.

Ajánlott irodalom:
[1] DeTurck, Dennis, and Herman Gluck. "Electrodynamics and the Gauss linking integral

on the 3-sphere and in hyperbolic 3-space." Journal of Mathematical Physics 49.2 (2008):
023504.

Ajánlott szakirányok: matematikus
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An-Bsc 21. Exponenciális összegek a moduláris formák elméletében
Témavezető: Tóth Árpád
A téma rövid leírása: Az exponenciális összegek (klasszikusan trigonometrikus összegek)

aritmetikailag meghatározott komplex számok összegei. Maga Gauss volt az első aki észrevette,
hogy ezek úgy viselkednek mint véletlen síkbeli vektorok összegei, és az összeg lényegesen kisebb
a tagok számánál. Az elmélet kiterjesztése Artin, Weil és Deligne nevéhez fűződik. Ezek
a becslések nagyon fontos szerepet játszanak a számelméletben. A konkrét feladat magasabb
rangú moduláris formák elméletében megjelenő exponenciális összegek becslése. Ez kapcsolódik
mind a Lie csoportok, mind az algebrai geometria területéhez.

Ajánlott irodalom:
Személyes megbeszélés alapján.
Ajánlott szakirányok: matematikus
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