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Kód / Code Kurzuscím Típus Title of the course Type Oktató / Lecturer
ff2n1s09/1 Bevezetés a véletlen ugró folyamatokba ea Introduction to stochastic jump processes lect Fekete;
mm1n9e30/1 Axiomatizálás a gömbön ea Axiomatization on the sphere lect Lénárt;

mm1n9l62m/x1 Algebra és számelmélet kutató szeminárium I. sze
Research seminar in algebra and number theory 
I.

sem
Frenkel; Kiss; Pálfy; 
Szabó; Zábrádi;

mm2n1adb/1 Adatbányászat ea Data mining lect Lukács;
mm2n1ae1/1 Algoritmuselmélet I ea Algorithms I lect Király;

mm2n1at1/1 Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése 
és implementálása I

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

lect Király;

mm2n1ato/1 Algebrai topológia ea Algebraic topology lect Szabó;
mm2n1boe/1 Bonyolultságelmélet ea Complexity theory lect Grolmusz;
mm2n1csr/1 Csoportok és reprezentációik ea Groups and representations lect Pálfy;
mm2n1dfm/1 Diszkrét és folytonos paraméterő Markov-láncok ea Markov chains in discrete and continuous time lect Csiszár;
mm2n1dir/x1 Dinamikus rendszerekE-e ea Dynamical systemsE-e lect Buczolich;
mm2n1dm1/1 Diszkrét matematika ea Discrete mathematics lect Sziklai;
mm2n1dop/1 Diszkrét optimalizálás ea Discrete optimization lect Frank;
mm2n1dpm/1 Diszkrét paraméterő martingálok ea Discrete parameter martingales lect Móri;
mm2n1dto/1 Differenciáltopológia ea Differential Topology lect Szőcs;
mm2n1fan/1 Fejezetek az analízisbıl ea Topics in analysis lect Elekes;
mm2n1fdg/1 Fejezetek a differenciálgeometriából ea Topics in differential geometry lect Csikós;
mm2n1fkf/1 Fejezetek a komplex függvénytanból ea Chapters of complex function theory lect Sigray; Szıke;
mm2n1fop/1 Folytonos optimalizálás ea Continuous optimization lect Illés;
mm2n1gea/1 Geometriai algoritmusok ea Geometric algorithms lect Pálvölgyi;
mm2n1gya/1 Győrők és algebrák ea Rings and algebras lect Ágoston;
mm2n1he1/1 Halmazelmélet I ea Set theory I lect Komjáth;
mm2n1ie1/1 Idısorok elemzése 1 ea Analysis of time series 1. lect Márkus;
mm2n1ka1/1 Kombinatorikus algoritmusok I. ea Combinatorial algorithms I lect Jordán;
mm2n1kmg/1 Kombinatorikus geometria ea Combinatorial geometry lect Kiss;
mm2n1kri/s1 Kriptográfia ea Cryptography lect Szabó;
mm2n1kss/1 Kódok és szimmetrikus struktúrák ea Codes and symmetric structures lect Szınyi;
mm2n1noh/1 Nemkorlátos operátorok Hilbert téren ea Unbounded operators of Hilbert spaces lect Sebestyén;
mm2n1nop/1 Nemlineáris optimalizálás ea Nonlinear optimization lect Illés;
mm2n1pde/x1 Parciális differenciálegyenletek ea Partial differential equations lect Simon;
mm2n1rig/1 Riemann-geometria ea Riemannian geometry lect Csikós; Verhóczki;
mm2n1sop/1 Sztochasztikus optimalizálás ea Stochastic optimization lect Mádi-Nagy;
mm2n1tvt/1 Topologikus vektorterek és Banach-algebrák ea Topological vector spaces and Banach algebras lect Kristóf;



mm2n1vss/x1 Valószínőségszámítás és statisztika ea Probability theory & statistics lect Móri;
mm2n2adb/1 Adatbányászat gy Data mining pract Friedmann; (Lukács);
mm2n2adm/1 Alkalmazott diszkrét matematika szeminárium sze Applied discrete mathematics seminar sem Király;
mm2n2adt/1 Algebrai és differenciáltopológia gy Algebraic and differential topology pract Szőcs;
mm2n2ae1/1 Algoritmuselmélet I gy Algorithms I pract Pálvölgyi; (Király);

mm2n2at1/1 Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése 
és implementálása I

gy
Design, analysis and implementation of 
algorithms and data structures I

pract Pálvölgyi; (Király);

mm2n2bes/1 Bonyolultságelmélet szeminárium sze Complexity theory seminar sem
Grolmusz; Király; 
Pálvölgyi;

mm2n2boe/1 Bonyolultságelmélet gy Complexity theory pract Pálvölgyi; (Grolmusz);
mm2n2csr/1 Csoportok és reprezentációik gy Groups and representations pract Pálfy;
mm2n2dm1/1 Diszkrét matematika gy Discrete mathematics pract Csikvári; (Sziklai);
mm2n2dop/1 Diszkrét optimalizálás gy Discrete optimization pract Bérczi; Frank;
mm2n2fan/1 Fejezetek az analízisbıl gy Topics in analysis pract Elekes;
mm2n2fop/1 Folytonos optimalizálás gy Continuous optimization pract Illés;
mm2n2geo/1 Geometriai alapozás (olvasókurzus) gy Basic geometry (reading course) pract Moussong;
mm2n2gya/1 Győrők és algebrák gy Rings and algebras pract Ágoston;
mm2n2ie1/v1 Idısorok elemzése 1 gy Analysis of time series 1. pract Pröhle;
mm2n2ka1/1 Kombinatorikus algoritmusok I. gy Combinatorial algorithms I pract Jordán; Kaszanitzky;
mm2n2kmg/1 Kombinatorikus geometria gy Combinatorial geometry pract Kiss;

mm2n2ksa/1 Kombinatorikus struktúrák és algoritmusok 
feladatmegoldó szeminárium

sze Combinatorial structures and algorithms sem Frank; Jordán;

mm2n2lem/1 LEMON library: Optimalizációs feladatok megoldása 
C++-ban

gy
LEMON library: solving optimization problems in 
C++

pract Jüttner;

mm2n2osm/1 Operációkutatás számítógépes módszerei gy Computational methods in operations research pract Mádi-Nagy;
mm2n2pde/x1 Parciális differenciálegyenletek gy Partial differential equations pract Besenyei; (Simon);
mm2n2rig/1 Riemann-geometria gy Riemannian geometry pract

Szeghy; (Csikós); 
(Verhóczki);

mm2n2sop/1 Sztochasztikus optimalizálás gy Stochastic optimization pract Mádi-Nagy;
mm2n2sp2/v1 Statisztikai programcsomagok 2 gy Statistical computing 2 pract Pröhle;
mm2n2tvt/1 Topologikus vektorterek és Banach-algebrák gy Topological vector spaces and Banach algebras pract Kristóf;
mm2n9a02/1 Algoritmikus kérdések a bioinformatikában ea Algorithmic questions in bioinformatics lect Grolmusz; Iván;
mm2n9a12/x1 Válogatott fejezetek a gráfelméletbıl ea Selected topics in graph theory lect Lovász;
mm2n9a13/1 Nagy hálózatok szeminárium ea Large networks seminar lect Király; Lovász;
mm2n9a14/1 Kiszámíthatóság, rekurzív függvények 1 ea Computability and recursive functions 1 lect Horváth;
mm2n9a15/1 Hajós szeminárium sze Hajós seminar sem Szenthe;
mm2n9a26/1 Digitális aláírások ea Digital signatures lect Villányi;



Alkalmazott matematikus MSc / MSc in applied mathem atics 2012 ısz /  Fall 2012

Kód / Code Kurzuscím Típ. Title of the course Type Oktató / Lecturer
mm2n9a02/1 Algoritmikus kérdések a bioinformatikában ea Algorithmic q+D101uestions in bioinformatics lect Grolmusz; Iván;
mm2n9a12/x1 Válogatott fejezetek a gráfelméletbıl ea Selected topics in graph theory lect Lovász;
mm2n9a13/1 Nagy hálózatok szeminárium ea Large networks seminar lect Király; Lovász;
mm2n9a14/1 Kiszámíthatóság, rekurzív függvények 1 ea Computability and recursive functions 1 lect Horváth;
mm2n9a26/1 Digitális aláírások ea Digital signatures lect Villányi;
mm3n1ae1/x1 Algoritmuselmélet I ea Algorithms I lect Király;
mm3n1dfm/x1 Diszkrét és folytonos paraméterő Markov-láncok ea Markov chains in discrete and continuous time lect Csiszár;
mm3n1dm1/d1 Diszkrét matematika ea Discrete mathematics lect Sziklai;
mm3n1dop/x1 Diszkrét optimalizálás ea Discrete optimization lect Frank;
mm3n1fop/x1 Folytonos optimalizálás ea Continuous optimization lect Illés;
mm3n1na5/1 Numerikus Analízis 3 Alk. Mat. ea Numerical analysis 3 appl. math. lect László;

mm3n1nmk/1 Numerikus modellezés és közönséges 
differenciálegyenletek numerikus megoldási mó

ea Numerical modelling and numerical methods for 
ordinary differential equations

lect Faragó;

mm3n1pms/1 Problémamegoldó szeminárium ea Problem solving seminar lect Gáspár; Zempléni;
mm3n1stf/1 Stacionárius folyamatok ea Stationary processes lect Michaletzky;
mm3n2ae1/x1 Algoritmuselmélet I gy Algorithms I pract Pálvölgyi; (Király);
mm3n2dm1/d1 Diszkrét matematika gy Discrete mathematics pract Csikvári; (Sziklai);
mm3n2dop/x1 Diszkrét optimalizálás gy Discrete optimization pract Bérczi; Frank;
mm3n2fop/x1 Folytonos optimalizálás gy Continuous optimization pract Illés;

mm3n2nmk/1 Numerikus modellezés és közönséges 
differenciálegyenletek numerikus megoldási mó

gy Numerical modelling and numerical methods for 
ordinary differential equations

pract Mincsovics; (Faragó);

mm3n2stf/1 Stacionárius folyamatok gy Stationary processes pract Prokaj;

Alkalmazott analízis szakirány / Applied analysis
mm3n1dir/y1 Dinamikus rendszerek ea Dynamical systems lect Buczolich;

mm3n1epd/1
Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus 
módszerei és alkalmazásai

ea
Numerical methods and applications of elliptic 
partial differential equations

lect Karátson;

mm3n1ipd/1
Idıfüggı parciális differenciálegyenletek numerikus 
módszerei és alkalmazásai

ea
Numerical methods and applications of time-
dependent partial differential equations

lect Izsák;

mm3n1pde/1 Parciális differenciálegyenletek ea Parciális differenciálegyenletek lect Simon;

mm3n2epd/1
Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus 
módszerei és alkalmazásai

gy
Numerical methods and applications of elliptic 
partial differential equations

pract Kovács; (Karátson);

mm3n2ipd/1
Idıfüggı parciális differenciálegyenletek numerikus 
módszerei és alkalmazásai

gy
Numerical methods and applications of time-
dependent partial differential equations

pract Izsák;

mm3n2pde/1 Parciális differenciálegyenletek gy Parciális differenciálegyenletek pract Besenyei; (Simon);



Operációkutatás szakirány / Operations research
mm3n1ka1/x1 Kombinatorikus algoritmusok I. ea Combinatorial algorithms I lect Jordán;
mm3n1nop/x1 Nemlineáris optimalizálás ea Nonlinear optimization lect Illés;
mm3n1sop/1 Sztochasztikus optimalizálás ea Stochastic optimization lect Mádi-Nagy;
mm3n2ka1/1 Kombinatorikus algoritmusok I. gy Combinatorial algorithms I pract Jordán; Kaszanitzky;

mm3n2ksa/1
Kombinatorikus struktúrák és algoritmusok 
feladatmegoldó szeminárium

sze Combinatorial structures and algorithms sem Frank; Jordán;

mm3n2lem/1
LEMON library: Optimalizációs feladatok megoldása 
C++-ban

gy
LEMON library: solving optimization problems in 
C++

pract Jüttner;

mm3n2osm/1 Operációkutatás számítógépes módszerei gy Computational methods in operations research pract Mádi-Nagy;
mm3n2sop/kj1 Sztochasztikus optimalizálás gy Stochastic optimization pract Mádi-Nagy;

Számítástudomány szakirány / Theory of computing
mm3n1adb/x1 Adatbányászat ea Data mining lect Lukács;

mm3n1at1/x1
Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése 
és implementálása I

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

lect
Király;

mm3n1atm/1 Adattömörítés ea Data compression lect Szabó;
mm3n1boe/d1 Bonyolultságelmélet ea Complexity theory lect Grolmusz;
mm3n1gea/d1 Geometriai algoritmusok ea Geometric algorithms lect Pálvölgyi;
mm3n1kss/x1 Kódok és szimmetrikus struktúrák ea Codes and symmetric structures lect Szınyi;
mm3n1szs/1 Számítógépes számelmélet ea Computational number theory lect Sárközy;
mm3n1vfg/1 Válogatott fejezetek a gráfelméletbıl ea Selected topics in graph theory lect Lovász;
mm3n2adb/1 Adatbányászat gy Data mining pract Friedmann; (Lukács);
mm3n2adm/d1 Alkalmazott diszkrét matematika szeminárium sze Applied discrete mathematics seminar sem Király;

mm3n2at1/x1
Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése 
és implementálása I

gy
Design, analysis and implementation of 
algorithms and data structures I

pract Pálvölgyi; (Király);

mm3n2bes/d1 Bonyolultságelmélet szeminárium sze Complexity theory seminar sem
Grolmusz; Király; 
Pálvölgyi;

mm3n2boe/d1 Bonyolultságelmélet gy Complexity theory pract Pálvölgyi; (Grolmusz);

mm3n2lem/1
LEMON library: Optimalizációs feladatok megoldása 
C++-ban

gy
LEMON library: solving optimization problems in 
C++

pract Jüttner;

Sztochasztika szakirány / Stochastics
mm3n1atm/1 Adattömörítés ea Data compression lect Szabó;
mm3n1bit/x1 Biztosítástan ea Principles of insurance lect Korándi;
mm3n1elb/x1 Életbiztosítás ea Life insurance lect Kováts;
mm3n1ie1/1 Idısorok elemzése 1 ea Analysis of time series 1. lect Márkus;
mm3n1kri/1 Kriptográfia ea Cryptography lect Szabó;
mm3n1pf2/1 Pénzügyi folyamatok 2 ea Financial processes II lect Márkus;
mm3n1sbe/1 Statisztikai becsléselmélet ea Statistical estimation theory lect Móri;



mm3n1sza/1 Sztochasztikus analízis ea Stochastic analysis lect Prokaj;
mm3n2ie1/1 Idısorok elemzése 1 gy Analysis of time series 1. pract Pröhle;
mm3n2sp2/1 Statisztikai programcsomagok 2 gy Statistical computing 2 pract Pröhle;
mm3n2sza/1 Sztochasztikus analízis gy Stochastic analysis pract Prokaj;


