
Matematikus MSc / MSc in Mathematics 2013 tavasz / Spring 2013

Kód / Code Kurzuscím Típus Title of the course Type Oktató / Lecturer
mm2n9e11 Additív kombinatorika ea Additive combinatorics lect Hegyvári
mm2n1ato Algebrai topológia ea Algebraic topology lect Szőcs A.

mm1n9l62m Algebra szeminárium sze Algebra seminar sem
Frenkel / Pálfy / Szabó / 
Zábrádi

mm2n1at2
Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, 
elemzése és implementálása II

ea
Design, analysis and implementation of 
algorithms and data structures II

lect Király Z.

mm2n9a45 Analitikus számelmélet ea Analytic number theory lect Szalay

mm2n1bah
Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt 
harmonikus analízis

ea
Representations of Banach-*-algebras and 
abstract harmonic analysis

lect Kristóf

mm2n2bah
Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt 
harmonikus analízis

gy
Representations of Banach-*-algebras and 
abstract harmonic analysis

pract Kristóf

mm2n1bei Bevezetés az információelméletbe ea Introduction to information theory lect Csiszár
mm2n1dto Differenciáltopológia ea Differential topology lect Szőcs A.
mm2n2dtg Differenciáltopológia gyakorlat gy Differential topology problem solving pract Szabó E.
mm2n1dge Diszkrét geometria ea Discrete geometry lect Naszódi
mm2n1ep1 Egészértékő Programozás I. ea Integer programming I lect Kis T.
mm2n1fcs Fejezetek a csoportelméletbıl ea Topics in group theory lect Pálfy
mm2n2fcs Fejezetek a csoportelméletbıl gy Topics in group theory pract Pálfy
mm2n2fi6 Fourier-integrál ea Fourier integral lect Halász

mm2n1gme Geometriai mértékelmélet ea Geometric measure theory lect Laczkovich
mm2n2gme Geometriai mértékelmélet gy Geometric measure theory pract Elekes
mm2n2grs Gráfelmélet szeminárium sze Graph theory seminar sem Frank, Jordán

mm2n9a46
Gráfok és szerkezetek merevségének 
kombinatorikus vizsgálata

ea
Combinatorial study of rigiditz of graphs and 
other structures

lect Jordán

mm2n1he2 Halmazelmélet II ea Set theory II lect Komjáth
mm2n9a17 Halmazelmélet szeminárium sze Set theory seminar sem Komjáth
mm2n1ka2 Kombinatorikus algoritmusok II. ea Combinatorial algorithms II lect Jordán
mm2n1kos Kombinatorikus optimalizálási struktúrák ea Structures in combinatorial optimization lect Frank
mm2n1ksz Kombinatorikus számelmélet ea Combinatorial number theory lect Sárközy



Kód / Code Kurzuscím Típus Title of the course Type Oktató / Lecturer
mm2n1kal Kommutatív algebra ea Commutative algebra lect Frenkel
mm2n2kal Kommutatív algebra gy Commutative algebra pract Frenkel
mm2n1lcs Lie-csoportok és szimmetrikus terek ea Lie groups and symmetric spaces lect Verhóczki / Csikós
mm2n2lcs Lie-csoportok és szimmetrikus terek gy Lie groups and symmetric spaces pract Csikós
mm2n9a13 Nagy hálózatok szeminárium sze Large networks seminar sem Király Z./ Lovász

mm2n1nfa Nemlineáris funkcionálanalízis és alkalmazásai ea
Nonlinear functional analysis and its 
applications

lect Karátson

mm2n2nfa Nemlineáris funkcionálanalízis és alkalmazásai gy
Nonlinear functional analysis and its 
applications

pract Szőcs Zs.

mm2n1nop Nemlineáris optimalizálás ea Nonlinear optimization lect Illés
mm2n1opf Operátorfélcsoportok ea Operator semigroups lect Bátkai

mm2n2opf Operátorfélcsoportok ea Operator semigroups lect
Bátkai / Kunszenti-
Kovács

mm2n1pok Poliéderes kombinatorika ea Polyhedral combinatorics lect Frank
mm2n1spf Speciális függvények ea Special functions lect Bíró
mm2n1shv Statisztikai hipotézisvizsgálat ea Statistical hypothesis testing lect Móri
mm2n2sp1 Statisztikai programcsomagok 1 gy Statistical computing 1 pract Pröhle

mm2n9a36 További fejezetek a sztochasztikus analízisbıl ea Topics in stochastic analysis lect Prokaj

mm2n1tse Többváltozós statisztikai módszerek ea lect Arató
mm2n1uah Univerzális algebra és hálóelmélet ea Universal algebra and lattice theory lect Szabó Cs.
mm2n2uah Univerzális algebra és hálóelmélet gy Universal algebra and lattice theory pract Szabó Cs.
mm2n1vge Véges geometria ea Finite geometries lect Kiss Gy. / Szınyi
mm2n9a44 Véletlen mátrixok sajátértékei ea Eigenvalues of random matrices lect Michaletzky

Alkalmazott matematikus MSc / MSc in Applied Mathematics 2013 tavasz / Spring 2013

Kód / Code Kurzuscím Típus Title of the course Oktató / Lecturer

mm3n1kom
A kombinatorikus optimalizálás mőszaki 
alkalmazásai

ea
Applications of combinatorial optimization 
inengineering

lect Recski

mm3n1ma5 A matematika alapjai ea Foundations of mathematics lect Sági



Kód / Code Kurzuscím Típus Title of the course Type Oktató / Lecturer
mm3n1ae2 Algoritmuselmélet II ea Algorithms II lect Fekete
mm3n2ae2 Algoritmuselmélet II gy Algorithms II pract Fekete
mm3n1abm Általános biztosításmatematika ea Mathematics of insurance lect Arató
mm3n2ano Analízis alapjai (olvasókurzus) gy Reading course in Analysis pract Bátkai
mm3n2bee Befektetések elemzése gy Investment analysis pract Villányi

mm3n1drd Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek ea
Dynamical systems and differential 
equations

lect Simon P.

mm3n2drd Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek gy
Dynamical systems and differential 
equations

pract Csörgó G.

mm3n1ddr Diszkrét dinamikus rendszerek ea Discrete dynamical systems lect Buczolich
mm3n1dm2 Diszkrét matematika II ea Discrete mathematics II lect Katona / Lovász
mm3n1ep2 Egészértékő Programozás II. ea Integer programming II lect Király T.
mm3n1gre Gráfelmélet ea Graph theory lect Frank
mm3n2geg Gráfelmélet gyakorlat gy Graph theory tutorial pract Király Z.
mm3n1ie1 Idısorelemzés ea Analysis of time series lect Márkus
mm3n1ie2 Idısorok elemzése 2 ea Analysis of time series II lect Márkus
mm3n1ie2 Idısorok elemzése 2 gy Analysis of time series II pract Pröhle
mm3n1kab Kriptográfia és adatbiztonság ea Cryptography and data security lect Villányi
mm3n2kab Kriptográfia és adatbiztonság gy Cryptography and data security pract Sziklai

mm3n1mta
Modellalkotás és természettudományos 
alkalmazások

ea
Modelling theory and applications in natural 
sciences

lect Izsák

mm3n2okp Operációkutatási projekt gy Operations research project pract Kis T.
mm3n1opf Operátorfélcsoportok ea Operator semigroups lect Bátkai
mm3n1pde Parciális differenciálegyenletek ea Partial differential equations lect Simon L.
mm3n1pf3 Pénzügyi folyamatok 3 ea lect Arató
mm3n1szf Sztochasztikus folyamatok ea Stochastic processes lect Prokaj
mm3n2szf Sztochasztikus folyamatok gy Stochastic processes pract Backhausz
mm3n2top Többcélfüggvényő optimalizálás gy Multiple objective optimization pract Villányi

mm3n1whm WWW és hálózatok matematikája ea Mathematics of networks and the WWW lect Benczúr


