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Beoszt sok: Akadmiai sztnd¡jas 1974{1976, tudom nyos segdmunkat rs 1976{1978, tudom nyos munkat rs 1978{1991, tudom nyos fmunkat rs 1991{1997, mindegyik a KLTE Anal¡zis Tanszkn. 1997-tl 2001-ig Sz henyi Professzori sztnd¡jas, tudom nyos fmunkat rs az ELTE Numerikus
Anal¡zis Tanszkn, 2001-tl egyetemi tan r az ELTE Komputer Algebra Tanszkn, 2003-t¢l 2008-ig
tanszkvezet, 2002-tl egyetemi tan r a BME Anal¡zis Tanszkn, 2014-tl professor emeritus az ELTE
Komputer Algebra Tanszkn.
Klfldi utak: University of Waterloo, Kanada, 1982, 6 ht. 1992{1997-ig tudom nyos munkat rs
az Universitat GH Paderborn Matematikai s Informatikai Intzetben, Nmetorsz 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 rvidebb klfldi £t.
rdekldsi terlet: Fggvnyegyenletek, mrtkelmlet, rendszerprogramoz s, komputeralgebra s sz m¡t¢gpes sz melmlet, ltal nos¡tott sz mrendszerek, pro esszortervezs.
Oktat si gyakorlat: Elad sok s gyakorlatok (KLTE, Universit
at Paderborn, ELTE, BME):
anal¡zis, mrtkelmlet, komplex fggvnytan, integr ltranszform i¢k, funk ion lanal¡zis, val¢sz¡nsgsz m¡t s, ortogon lis sorok, di eren i legyenletek, harmonikus anal¡zis, topologikus soportok, Haarmrtk s alkalmaz sai, fggvnyegyenletek, topol¢gia, ford¡t¢programok, pr¡mtesztek, frakt lok s
sz mrendszerek, faktoriz l s, sz m¡t¢gpes sz melmlet, RISC pro esszorok, pro esszortervezs, bevezets a matematik ba, stb.
Szakmai gyakorlat: Tbb mint 20 assembly nyelv rendszerprogram szerzje. Menedzser s
t rsszerz 8 felhaszn l¢i rendszer fejlesztsben. Projekt menedzser Karl-Heinz Indlekofer munka soportj ban 3 informatikai projektben, amelyek 10-nl tbb vil grekordot eredmnyeztek. Projektvezet 1
s rsztvev 4 nmetorsz gi kutat si projektben, projektvezet 1 informatikai (10-nl tbb vil grekord)
s rsztvev 8 magyarorsz gi matematikai kutat si projektben.
Publik
i¢k: 4 disszert i¢, 4 monogr
a saj t kutat sokb¢l, 4 tanknyv, kb. 20 jegyzet, tbb
mint 60 kzlemny, tbb mint 40 konferen ia elad s, tbb mint 50 software opyright, 20-n l tbb
programterv s te hni al report.
Hazai tudom nyos kzlet: 2 habilit i¢s tan s (ELTE, matematika, informatika), 1 doktoris habilit i¢s tan s (BME), 2 doktori tan s (ELTE, DE) tagja, Sz henyi Professzori sztnd¡j b¡r l¢
h romszor, Sz henyi Istv n sztnd¡j b¡r l¢ h romszor, Bolyai sztnd¡j b¡r l¢ ngyszer, az ELTE
Informatika Doktori Iskola \Numerikus s szimbolikus sz m¡t sok" programj nak vezetje.
Tags g: A Magyar TEX T rsas g elnke 2004-ig, a Bolyai Matematikai T rsulat, Neumann J nos Sz m¡t¢gptudom nyi T rsulat, Etvs Lor nd Fizikai T rsulat, MTA Kztestlet tagja, a Publ.
Math. Debre en, Ann. Univ. S i. Budapest Se tio Computatori a, Alk. Mat. Lapok, Math. Pannoni a,
International Review of Applied S ien es and Engineering szerkesztbizotts g nak tagja.
Kitntetsek: Pro Universitate", KLTE, Debre en, 1974. Grnwald Gza d¡j, Bolyai Matematikai T rsulat, 1979. Miniszteri d¡ sret, 1990. For outstanding ontribution to the onferen e",
Nemzetkzi Fggvnyegyenletek Szimp¢zium, 1994. Sz henyi Professzori sztnd¡j 1997. Akadmiai
D¡j, 2000. Kalm r D¡j, 2008. Lovagkereszt, 2008.
Nyelvek: Angol (kzpfok), orosz (alapfok), nmet (t v Nmetorsz gban).
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Ǒllampolg rs g:
Szletett:

A f kutat si terletem fggvnyegyenletek. Fggvnyegyenletek egy szles oszt ly ra eredmnyeim
mutatj k, hogy a mrhet megold sok C ∞ -ek. Ez megoldja Hilbert tdik problm j nak m sodik felt

erre az oszt lyra. Az eredmnyeket osszefoglal¢ monogra a a Springer kiadonal jelent meg. M s kutat si terletek mrtkelmlet, ltal nos¡tott sz mrendszerek s alkalmazott matematika. Tbb mint 20
rendszerprogramot (ford¡t¢program, idoszt sos rendszer, adatb zis kezel, lebegpontos aritmetika,
nagy sebessg tetszleges pontoss g£ aritmetika, stb.) ¡rtam s kb. 20 egyb nagyobb programot,
illetve felhaszn l¢i rendszert mikropro esszoros rendszerekre. 10-nl tbb vil grekordot rtnk el KarlHeinz Indlekoferrel kzsen, s 10-nl tbbet a kutat¢ soportomban a sz m¡t¢gpes sz melmlet terletn. sszesen tbb mint 4000 oldal programot ¡rtam. 60 kzlemnyem van; az egyik a Dissertationes
Mathemati ae n ll¢ ktete. H rom m sik monogr t is ¡rtam Regularity properties of fun tional
equations", Regularity properties of fun tional equations in several variables " s (t rsszerzvel) Fast
Arbitrary Pre ision pa kage" ¡mmel. Ngy tanko"nyvet ¡rtam Mrtk s integr lelmlet", Modern
alkalmazott anal¡zis", Bevezets a matematik ba" (t rsszerzkkel) illetve Kalkulus" ¡mmel (h rom
tbbszr is megjelent) s vagy 20 jegyzetet Anal¡zis s val¢sz¡nsgsz m¡t s", Sz m¡t¢gpes sz melmlet", Bevezets a matematik ba", Bevezets az anal¡zisbe I", Bevezets az anal¡zisbe II", Bevezets
az anal¡zisbe III", Kalkulus I" stb. ¡mmel.
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