
An-Msc 1. Lorenz típusú leképezések dinamikája (a téma már foglalt)
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: Lorenz típusú leképezések és azok forgatási számához kapcsolódó

kérdések vizsgálata. (Az adott témára már van előzetes jelentkező.)
Ajánlott irodalom:
[1] W. Geller and M. Misiurewicz, Farey-Lorenz permutations for interval maps (preprint).
[2] Ll. Alseda, J. Llibre, M. Misiurewicz and C. Tresser, Periods and entropy for Lorenz-like

maps, Ann. Inst. Fourier, Grenoble 39 (1989), 929–952.
Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalmazott matematikus

An-Msc 2. Fraktálok, geometriai mértékelmélet, multifraktálok
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: A fenti nagy témakör valamelyik érdekes, modern alfejezetének

feldolgozása esetleg bekapcsolódás a témkörben folyó kutatómunkába.
A lehetséges részterületek például a következők: Dimenziófogalmak, Sűrűségi tételek, Irregu-

láris halmazok, Multifraktál analízis, tangens mértékek, mértékek dimenziói, rektifikálhatóság,
korlátos változású (BV) halmazok, topologikus Hausdorff dimenzió.

Ajánlott irodalom:
[1] Falconer, K. J. The geometry of fractal sets. Cambridge Tracts in Mathematics, 85.

Cambridge University Press, Cambridge, 1986. xiv+162 pp,
[2] Falconer, Kenneth Techniques in fractal geometry. John Wiley and Sons, Ltd., Chiches-

ter, 1997. xviii+256,
[3] Falconer, Kenneth Fractal geometry. Mathematical foundations and applications. Se-

cond edition. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2003. xxviii+337 pp.,
[4] Mattila, Pertti Geometry of sets and measures in Euclidean spaces. Fractals and rec-

tifiability. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 44. Cambridge University Press,
Cambridge, 1995.

[5] Ambrosio, Luigi; Fusco, Nicola; Pallara, Diego Functions of bounded variation and free
discontinuity problems. Oxford Mathematical Monographs. The Clarendon Press, Oxford
University Press, New York, 2000.

[6] Z. Buczolich, Non-L1 functions with rotation sets of Hausdorff dimension one, Acta
Mathematica Hungarica 126:(1-2) pp. 23-50, (2010),

[7] Z. Buczolich and A. Máthé, Where are typical C1 functions one-to-one?, Math. Bohem.
131 (2006), no. 3, 291–303.

[8] Z. Buczolich, Occupation measure and level sets of the Weierstrass-Cellerier functi-
on. Recent developments in fractals and related fields, 3-18, Appl. Numer. Harmon. Anal.,
Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2010.

[9] R. Balka, Z. Buczolich and M. Elekes, A new fractal dimension: The topological Hausdorff
dimension. http://www.cs.elte.hu/%7Ebuczo/papers/BBE.pdf,

[10] R. Balka, Z. Buczolich and M. Elekes, Topological Hausdorff dimension and level sets of
generic continuous functions on fractals, http://www.cs.elte.hu/%7Ebuczo/papers/levelset110828.pdf.

Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalmazott matematikus

An-Msc 3. Dinamikus rendszerek, ergodelmélet
Témavezető: Buczolich Zoltán
A téma rövid leírása: A fenti nagy témakörök valamelyik érdekes, modern alfejezetének

feldolgozása esetleg bekapcsolódás a témakörben folyó kutatómunkába.
A lehetséges részterületek például a következők: Entrópia fogalmak, topologikus dinamika,

szimbolikus dinamika, ergodtételek, maximális egyenlőtlenségek, nem konvencionális ergodikus
közepek, ergodikus optimalizáció.

Ajánlott irodalom:
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[1] Petersen, Karl Ergodic theory. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 2. Camb-
ridge University Press, Cambridge, 1983.,

[2] Walters, Peter An introduction to ergodic theory. Graduate Texts in Mathematics, 79.
Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.

[3] B. Hasselblatt, A. Katok: A first course in dynamics. With a panorama of recent
developments. Cambridge University Press, New York, 2003.

[4] 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.

[5] 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.

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

[7] Jenkinson, Oliver Ergodic optimization. Discrete Contin. Dyn. Syst. 15 (2006), no. 1,
197-224.

[8] A témavezető cikkeiből: Z. Buczolich and D. Mauldin, Divergent Square Averages, Annals
of Mathematics, 171, pp. 1479-1530,

[9] I. Assani and Z. Buczolich, The (L1, L1) bilinear Hardy-Littlewood function and Fürs-
tenberg averages, Rev. Mat. Iberoamericana Volume 26, Number 3 (2010), 861-890,

[10] Z. Buczolich, Almost everywhere convergence of ergodic averages, Real Anal. Exchange
34 (2009), no. 1, 1–15.

[11] K. M. Brucks and Z. Buczolich, Trajectory of the turning point is dense for a co-sigma-
porous set of tent maps, Fund. Math. 165 (2000), 95-123.

[12] K. M. Brucks and Z. Buczolich, Universality in inverse limit spaces of the logistic famliy
occurs with positive measure, Atti. Sem. Univ. Modena, 48 (2000), no. 2, 335-353.

[13] J. Bremont and Z. Buczolich, Maximizing points and coboundaries for rotations,
http://www.cs.elte.hu/˜buczo/papers/cbdetds.pdf.

Ajánlott szakirányok: matematikus, alkalmazott matematikus

An-Msc 4. Geometriai mértékelmélet
Témavezető: Elekes Márton
A téma rövid leírása: A témát azoknak ajánlom, akik elvégezték a "Geometriai mérték-

elmélet" kurzust. A szakdolgozó feladata az ott megismert valamelyik anyagrész részletesebb
megismerése és feldolgozása, valamint kellő elszántság esetén a kapcsolódó nyitott problémák
tanulmányozása lenne.

Ajánlott irodalom:
[1] Megbeszélés szerint
Ajánlott szakirányok: Matematikus

An-Msc 5. Leíró halmazélmélet
Témavezető: Elekes Márton
A téma rövid leírása: A témát azoknak ajánlom, akik elvégezték a "Leíró halmazél-

mélet" kurzust. A szakdolgozó feladata az ott megismert valamelyik anyagrész részletesebb
megismerése és feldolgozása, valamint kellő elszántság esetén a kapcsolódó nyitott problémák
tanulmányozása lenne.

Ajánlott irodalom:
[1] Megbeszélés szerint
Ajánlott szakirányok: Matematikus
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An-Msc 6. Valós analízis és halmazelmélet
Témavezető: Elekes Márton
A téma rövid leírása: A tágan értelmezett valós analízisben, amelybe beleértjük például a

leíró halmazelméletet és a geometriai mértékelméletet is, gyakran bukkan fel a halmazelmélet.
Sokszor bizonyítási módszerként, időnként már a kérdésfelvetésben, és néha azért, mert egy
kérdés váratlanul függetlennek bizonyul a ZFC axiómarendszertől. A szakdolgozó feladata egy
ilyen téma megismerése és feldolgozása, valamint kellő elszántság esetén a kapcsolódó nyitott
problémák tanulmányozása lenne.

Ajánlott irodalom:
[1] Megbeszélés szerint
Ajánlott szakirányok: Matematikus

An-Msc 7. Konkrét univerzális objektumok
Témavezető: Elekes Márton
A téma rövid leírása: A matematika számos területén fontos, hogy objektumok egy

osztályában van-e olyan, amelybe minden osztálybeli objektum beágyazható, illetve amely-
nek minden osztálybeli objektum homomorf képe. Az ilyeneket injektíven illetve projektíven
univerzálisaknak nevezzük. Injektíven univerzális például a (Q, <) megszámlálható rendezett
halmaz, a véletlen gráf, a Hilbert-kocka mint kompakt topologikus tér, C[0, 1] mint szeparábilis
Banach-tér, TN mint kompakt metrikus Abel csoport, az úgynevezett Uriszon-tér mint szepará-
bilis metrikus tér, stb. Projektíven univerzális pedig például a szabad csoport, a Cantor-halmaz
mint kompakt topologikus tér, az irracionális számok mint lengyel tér, stb. A szakdolgozó fel-
adata az irodalom összegyűjtése és feldolgozása, valamint kellő elszántság esetén ilyen típusú
nyitott problémák tanulmányozása lenne.

Ajánlott irodalom:
[1] Megbeszélés szerint
Ajánlott szakirányok: Matematikus

An-Msc 8. Polinomokra és trigonometrikus összegekre vonatkozó egyenlőtlen-
ségek és alkalmazásaik

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

ra 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 hányszoros gyöke lehet az 1?)

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

An-Msc 9. 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

3



An-Msc 10. 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-Msc 11. Fonat csoporok
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: A fonat csoport rendkívül sok helyen bukkan fel. (Algebra, csomó-

elmélet, Riemann felületek). A szakdolgozat e gazdag témakör valamely részének feldolgozása,
összefoglalása, esetleg önálló eredmény leírása.

Ajánlott irodalom:
[1] Hansen: Braids and Coverings: Selected Topics (London Mathematical Society Student

Texts)
Ajánlott szakirányok: matematikus

An-Msc 12. 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-Msc 13. Kvázikonform leképezések alkalmazásai.
Témavezető: Sigray István
A téma rövid leírása: A kvázikonform leképezések klasszikus alkalmazásainak egyikét

kell színvonalasan, jól érthetően leírni.
Ajánlott irodalom:
[1] Lars V. Ahlfors: Quasiconformal mappings.
Ajánlott szakirányok: matematikus

An-Msc 14. Többváltozós komplex függvénytan
Témavezető: Szőke Róbert
A téma rövid leírása: Ismerkedés a többdimenziós komplex analízis és geometria néha

szokatlan világával. A szakdolgozat célja: könyvfejezet, ill. cikkek feldolgozása.
Ajánlott irodalom:
[1] A választott konkrét témától függően angol nyelvű könyvfejezet, cikkek.
Ajánlott szakirányok: MSc matematikus

An-Msc 15. Geometriai kvantálás
Témavezető: Szőke Róbert
A téma rövid leírása: A geometriai kvantálás egy M Riemann sokasághoz (konfugurációs

tér) egy H Hilbert teret rendel hozzá kanonikus módon. Az M-en definiált függvényeknek H-
n definiált operátorok felelnek meg. A project célja megismerkedni ezzel az elmélettel, és az
adaptált komplex struktúrákkal.
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Ajánlott irodalom:
[1] N.M.J. Woodhouse: Geometric quantization, 2nd ed, Clarendon Press, 1991
[2] L.Lempert, R. Szőke: Global solutions of the homogeneous complex Monge-Amperére

equation and complex structures on the tangent bundle of Riemannian manifolds, Math. Ann.,
vol290, 1991, pp.689-712

[3] L. Lempert, R. Szőke: A new look at adapted complex structures, Bull. LMS, vol44,
2012, pp. 367-374

[4] L. Lempert, R. Szőke: Direct images, fields of Hilbert spaces and geometric quantization,
Comm. Math. Phys., vol 327, 2014, pp. 49-99

Ajánlott szakirányok: MSc matematikus

An-Msc 16. Spektrális sorozatok és alkalmazásaik a homotopikus csoportok
kiszámolására.

Témavezető: Szűcs András
A téma rövid leírása: 1. A spektrális sorozat
2. Atiyah - Hirzebruch spektrális sorozat.
3. Serre spektrális sorozata. Mod C eredmények a homotopikus csoportokról.
4. Adams spektrális sorozat.
Ajánlott irodalom:
Ajánlott szakirányok: MSc matematikus

An-Msc 17. A Pontrjagin- Thom módszer általánosításai
Témavezető: Szűcs András
A téma rövid leírása: 1. Immerziók kobordizmusai

2. Szinguláris leképezések kobordizmusai.
Ajánlott irodalom:
Ajánlott szakirányok: MSc matematikus

An-Msc 18. 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-Msc 19. 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-Msc 20. 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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