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Munkahely: E�tv�s Lor nd Tudom nyegyetem, Informatikai Tansz�ksoport, Komputer Algebra

Tansz�k, H-1117 Budapest, P zm ny P�ter s�t ny 1/C. Tel.: (1)-3812189. Fax: (1)-3812140. Honlap:
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K�pzetts�g: Matematikus (1969{1974), KLTE, Debreen. Dipl. mat. (1974), Egyetemi dok-

tori (1976), KLTE. Mat. tud. kandid tusa (1990). Ph.D. (kandid tusi alapj n), KLTE (1995). Habili-

t i¢, KLTE (1996). MTA doktora (2001).

Beoszt sok: Akad�miai �szt�nd¡jas 1974{1976, tudom nyos seg�dmunkat rs 1976{1978, tudom -

nyos munkat rs 1978{1991, tudom nyos f�munkat rs 1991{1997, mindegyik a KLTE Anal¡zis Tansz�-

k�n. 1997-t�l 2001-ig Sz�henyi Professzori �szt�nd¡jas, tudom nyos f�munkat rs az ELTE Numerikus

Anal¡zis Tansz�k�n, 2001-t�l egyetemi tan r az ELTE Komputer Algebra Tansz�k�n, 2003-t¢l 2008-ig

tansz�kvezet�, 2002-t�l egyetemi tan r a BME Anal¡zis Tansz�k�n, 2014-t�l professor emeritus az ELTE

Komputer Algebra Tansz�k�n.

K�lf�ldi utak: University of Waterloo, Kanada, 1982, 6 h�t. 1992{1997-ig tudom nyos munkat rs

az Universit�at GH Paderborn Matematikai �s Informatikai Int�zet�ben, N�metorsz gban. 1997 ¢ta hat

l togat s ugyanott, �sszesen 8 h¢nap. Rutgers University, USA, NJ, 10 nap, 1997. University of

Waterloo, Ontario, Kanada, 30 nap, 1998. Sz mos r�videbb k�lf�ldi £t.

�rdekl�d�si ter�let: F�ggv�nyegyenletek, m�rt�kelm�let, rendszerprogramoz s, komputeral-

gebra �s sz m¡t¢g�pes sz melm�let,  ltal nos¡tott sz mrendszerek, proesszortervez�s.

Oktat si gyakorlat: El�ad sok �s gyakorlatok (KLTE, Universit�at Paderborn, ELTE, BME):

anal¡zis, m�rt�kelm�let, komplex f�ggv�nytan, integr ltranszform i¢k, funkion lanal¡zis, val¢sz¡n�s�g-

sz m¡t s, ortogon lis sorok, di�ereni legyenletek, harmonikus anal¡zis, topologikus soportok, Haar-

m�rt�k �s alkalmaz sai, f�ggv�nyegyenletek, topol¢gia, ford¡t¢programok, pr¡mtesztek, frakt lok �s

sz mrendszerek, faktoriz l s, sz m¡t¢g�pes sz melm�let, RISC proesszorok, proesszortervez�s, be-

vezet�s a matematik ba, stb.

Szakmai gyakorlat: T�bb mint 20 assembly nyelv� rendszerprogram szerz�je. Menedzser �s

t rsszerz� 8 felhaszn l¢i rendszer fejleszt�s�ben. Projekt menedzser Karl-Heinz Indlekofer munkaso-

portj ban 3 informatikai projektben, amelyek 10-n�l t�bb vil grekordot eredm�nyeztek. Projektvezet� 1

�s r�sztvev� 4 n�metorsz gi kutat si projektben, projektvezet� 1 informatikai (10-n�l t�bb vil grekord)

�s r�sztvev� 8 magyarorsz gi matematikai kutat si projektben.

Publik i¢k: 4 disszert i¢, 4 monogr �a saj t kutat sokb¢l, 4 tank�nyv, kb. 20 jegyzet, t�bb

mint 60 k�zlem�ny, t�bb mint 50 konferenia el�ad s, t�bb mint 50 software opyright, 20-n l t�bb

programterv �s tehnial report.

Hazai tudom nyos k�z�let: 2 habilit i¢s tan s (ELTE, matematika, informatika), 1 doktori-

�s habilit i¢s tan s (BME), 2 doktori tan s (ELTE, DE) tagja, Sz�henyi Professzori �szt�nd¡j b¡r l¢

h romszor, Sz�henyi Istv n �szt�nd¡j b¡r l¢ h romszor, Bolyai �szt�nd¡j b¡r l¢ n�gyszer, az ELTE

Informatika Doktori Iskola \Numerikus �s szimbolikus sz m¡t sok" programj nak vezet�je 2015-ig.

Tags g: A Magyar T
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X T rsas g eln�ke 2004-ig, a Bolyai Matematikai T rsulat, Neumann J -

nos Sz m¡t¢g�ptudom nyi T rsulat, E�tv�s Lor nd Fizikai T rsulat, MTA K�ztest�let tagja, a Publ.

Math. Debreen, Ann. Univ. Si. Budapest Setio Computatoria, Alk. Mat. Lapok, Math. Pannonia,

International Review of Applied Sienes and Engineering szerkeszt�bizotts g nak tagja.

Kit�ntet�sek: �Pro Universitate", KLTE, Debreen, 1974. Gr�nwald G�za d¡j, Bolyai Mate-

matikai T rsulat, 1979. Miniszteri d¡s�ret, 1990. �For outstanding ontribution to the onferene",

Nemzetk�zi F�ggv�nyegyenletek Szimp¢zium, 1994. Sz�henyi Professzori �szt�nd¡j 1997. Akad�miai

D¡j, 2000. Kalm r D¡j, 2008. Lovagkereszt, 2010.

Nyelvek: Angol (k�z�pfok), orosz (alapfok), n�met (�t �v N�metorsz gban).

Hobbi: Fizika, k�mia, elektronika.

A f� kutat si ter�letem f�ggv�nyegyenletek. F�ggv�nyegyenletek egy sz�les oszt ly ra eredm�nyeim

mutatj k, hogy a m�rhet� megold sok C∞
-ek. Ez megoldja Hilbert �t�dik probl�m j nak m sodik fe-

l�t erre az oszt lyra. Az eredm�nyeket �osszefoglal¢ monogr�a�a a Springer kiad�on�al jelent meg. M s



kutat si ter�letek m�rt�kelm�let,  ltal nos¡tott sz mrendszerek �s alkalmazott matematika. T�bb mint

20 rendszerprogramot (ford¡t¢program, id�oszt sos rendszer, adatb zis kezel�, lebeg�pontos aritme-

tika, nagy sebess�g� tetsz�leges pontoss g£ aritmetika, stb.) ¡rtam �s kb. 20 egy�b nagyobb progra-

mot, illetve felhaszn l¢i rendszert mikroproesszoros rendszerekre. 10-n�l t�bb vil grekordot �rt�nk el

Karl-Heinz Indlekoferrel k�z�sen, �s 10-n�l t�bbet a kutat¢soportomban a sz m¡t¢g�pes sz melm�let

ter�let�n. �sszesen t�bb mint 4000 oldal programot ¡rtam. 60 k�zlem�nyem van; az egyik a Dis-

sertationes Mathematiae �n ll¢ k�tete. H rom m sik monogr � t is ¡rtam �Regularity properties of

funtional equations", �Regularity properties of funtional equations in several variables " �s (t rsszer-

z�vel) �Fast Arbitrary Preision pakage" ¡mmel. N�gy tank�nyvet ¡rtam �M�rt�k �s integr lelm�let",

�Modern alkalmazott anal¡zis", �Bevezet�s a matematik ba" (t rsszerz�kkel) illetve �Kalkulus" ¡mmel

(h rom t�bbsz�r is megjelent) �s vagy 20 jegyzetet �Anal¡zis �s val¢sz¡n�s�gsz m¡t s", �Sz m¡t¢g�pes

sz melm�let", �Bevezet�s a matematik ba", �Bevezet�s az anal¡zisbe I", �Bevezet�s az anal¡zisbe II",

�Bevezet�s az anal¡zisbe III", �Kalkulus I", stb. ¡mmel.

Budapest, 2020. m rius 15.


