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és 2014. januárjának végén megrendeztük a három napos 12., illetve 14.

ter Seminar on Functional Equations and Inequalities -t,

Debrecen-Katowice Win-

amelyen 15-15 debreceni, illetve kato-

wicei kutató vett részt és tartott el®adást. 2012. júniusában pedig nagy sikerrel bonyolítottuk le

Nemzetközi Függvényegyenletek Szimpóziumot (International Symposium on Functional Equations), amelyen 24 magyar és 51 külföldi között a kutatócsoportból
az egy hetes 50. (jubileumi)

15-en vettek részt, illetve számoltak be legfrissebb eredményeikr®l.

Az 54., a 2016-os Nem-

zetközi Függvényegyenletek Szimpózium rendezési jogát id®közben elnyertük.
szeptemberében ismét megszerveztük az egy hetes

2010. és 2014.

Conference on Inequalities and Applications

konferenciákat. A 2010-ben rendezett Conference on Inequalities and Applications konferencia
kötete [5] a Birkhäuser kiadó gondozásában, C. Bandle, Gilányi A., Losonczi L. és M. Plum szerkesztésében 2012-ben jelent meg. A 2012-ben tartott 14. International Conference on Functional
Equations and Inequalities konferencia kötete [21] a varsói Banach Center kiadásában 2013-ban
J. Brzd¦k, J. Chmieli«ski, C. Ciepli«ski, R. Ger, Páles Zs. és M.C. Zdun szerkesztésében jelent
meg.
Az alábbiakban a fontosabb kutatási irányonként csoportosítva és részletezve ismertetjük a
kutatócsoport tevékenységét.

1. Függvényegyenletek megoldási módszerei.

Az egyváltozós függvényegyenletek kisszámú álta-

lános megoldásai módszerei közé tartoznak az olyan egyenletek, amelyekben helyettesítések egy
csoportját alkalmazva, az ismeretlen függvényt egy lineáris, vagy nemlineáris egyenletrendszer
megoldása révén lehet meghatározni.

Az ilyen függvényegyenletek megoldásának létezésere és

egyértelm¶ségére sikerült feltételeket nyerni a lineáris esetben a (Bessenyei, [7]) és a nemlineáris
esetben a (BessenyeiKézi, [10]) dolgozatokban. A módszer további általánosításával egzisztencia
és unicitási tételeket nyertünk az ilyen egyenletek egy tág osztályában (BessenyeiHorváthKézi,
[9]) és (BessenyeiKézi, [11]). A konstansegyütthatós lineáris függvényegyenletek megoldási algoritmusának számítógépes implementációját a (BorusGilányi [18]) dolgozatban dolgoztuk ki.
A polinomiális függvények Noether-gy¶r¶it jellemeztük a (Székelyhidi, [161]) dolgozatban.
A (Székelyhidi, [160]) dolgozatban a valós számok halmazán értelmezett és átlagban periodikus függvények terén olyan egyértelm¶en meghatározott polinom érték¶ eltolásinvariáns lineáris operátor létezését sikerült igazolni, amely a polinomokat xen hagyja. Ennek segítségével a
Fourier-transzformáció az átlagban periodikus függvények terére is kiterjeszthet®. A (Székelyhidi,
[162]) dolgozatban igazoltuk, hogy egy kommutatív csoportban a spektrálszintézis teljesülésének
szükséges és elegend® feltétele az, hogy a csoporton értelmezett polinomiális függvények gy¶r¶je
Noether-féle legyen.

A spektrálanalízis és a spektrálszintézis függvényegyenletek megoldására

való alkalmazását tárgyalja a (Székelyhidi, [163]) összefoglaló jelleg¶ dolgozat.

A kommuta-

tív hipercsoportokban a spektrálanalízis teljesülését mutattuk ki a (SzékelyhidiVajday, [174])
dolgozatban.

A momentum függvények spektrálanalízis segítségével történ® meghatározását a
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(SzékelyhidiVajday, [177]), a polinomiális és SturmLiouville hipercsoportokon a momentum
probléma vizsgálatát a (SzékelyhidiVajday, [175]), az

SU (2)-hipercsoportokon az alapvet® függ-

vényegyenletek megoldását a (SzékelyhidiVajday, [176]) dolgozatok tárgyalják. Hipercsoportok
felett feltételesen teljesül® függvényegyenleteket vizsgáltunk a (SzékelyhidiVajday, [178]) cikkben.

A kommutatív hipercsoportok feletti exponenciális függvények leírását, illetve karakteri-

zációit adtuk meg a (Székelyhidi, [164], [165] és [170]) dolgozatokban. A Levi-Civita függvényegyenletnek a vektormodulusok feletti vizsgálatát a (Székelyhidi, [168]) cikkben végeztük el. A
spektrál szintézis teljesülésének az ún. annihilátor módszerek segítségével való vizsgálatát adtuk
(Székelyhidi, [169])-ben. A (Székelyhidi, [172]) cikkben a Fréchet-egyenlet kétféle alakjának az
ekvivalenciáját mutattuk ki a spektrál analízis segítségével. Egy az exponenciális függvényekre
teljesül® egyenletet vizsgáltunk a (Székelyhidi, [173]) dolgozatban.

A (HorváthSzékelyhidi

Wilkens, [78]) cikkben a folytonos függvények terének olyan eltolásinvariáns lineáris zárt altereit
vizsgáltuk amelyekben nem teljesül a spektrálszintézis.
Székelyhidi Lászlónak 2013-ban és 2013-ban a World Scientic kiadó gondozásában 2 monográája jelent meg. A [166] könyv a hipercsoportok feletti függvényegyenletek, speciálisan monomés polinomegyenletek, Cauchy-típusú függvényegyenletekkel kapcsolatokban a szerz® által elért
eredményeket foglalja össze.

A [171] monográa a harmonikus analízis és a spektrál analízis

átfogó tárgyalását adja és bemutatja ezek alkalmazását a függvényegyenletek elméletére.
A (Kocsis, [85]) dolgozatban megmutattuk, hogy additív függvények egy
pontosan akkor lineárisan függ®, ha létezik egy olyan

n-változós

n-tagú

rendszere

indenit kvadratikus forma,

amibe ezeket helyettesítve egy azonosan nemnegatív függvényt kapunk.
A (Gselmann, [63]) cikkben a derivációknak egyetlen függvényegyenlettel történ® jellemzését sikerült megtalálni.
[67]) cikk tartalmazza.

Az

n-ed

rend¶ approximatív derivációk egy jellemzését a (Gselmann,

A (GselmannFechner, [44]) dolgozatban pedig az olyan alien-tipusú

függvényegyenletek általános megoldását sikerült leírni, amelyek a Cauchy- és Leibniz-dierencia
összehasonlításából keletkeznek.

A parciális dierencia egyenletek egy osztályának megoldási

módszereit, illetve a diszkrét hullámegyenlet megoldását dolgozták ki a (Gselmann, [65] és [70])
cikkek. A pozitív denit mátrixok Jordan-tripla automorzmusait a (Gselmann, [69]) dolgozatban adtuk meg.
A (LajkóMészáros, [90]) dolgozatban a pexiderizált Hosszú-egyenlet több speciális esetét
sikerült általánosan megoldani. A probléma megoldása teljes általánosságban még nyitott.
Egy függvényösszetételeket tartalmazó függvényegyenlet algebrai megközelítéseken alapuló
vizsgálatát (BuraiHázyJuhász, [30])-ben végeztük el.

2. Függvényegyenletek reguláris megoldásai.

A gyengén szubkvadratikus függvények (Gilányi

Troczka-Pawelec, [51]) és egy általános függvényegyenlet (Járai, [82]) regularitási feltételeknek
eleget tev® megoldásait írtuk le.

A (LajkóMészáros, [88]; JáraiLajkóMészáros, [84]) dolgo-

zatokban a valószín¶ségeloszlások karakterizációs problémájából származó multiplikatív típusú
majdnem mindenütt teljesül® függvényegyenletek mérhet® megoldásait sikerült meghatározni.
Az általános (de nem mm. azonosan zéró) megoldásokat a (LajkóMészáros, [89]) dolgozatban
írtuk le. A kevés változóval rendelkez® függvényegyenletek vizsgálatában értünk el eredményeket a (Járai, [83]) cikkben.

3. Függvényegyenletek és karakterizációs problémák.

A Shannon- és Rényi-entrópiák, valamint

a relatív entrópiák jellemzésével, illetve az itt keletkezett függvényegyenletek stabilitásával kapcsolatban születettek a (Gselmann, [61], [62]) és a (GselmannMaksa, [71], [72]) dolgozatok. A
pozitív valós számok multiplikatív részcsoportjainak és az információ-függvényeknek egy kapcsolatát találtuk meg a (Maksa, [98]) cikkben.
A (Gselmann, [64]) cikkben a racionális függvények gy¶r¶je feletti derivációkat és lineáris függvényeket határoztuk meg. A (Maksa, [97]) cikkben az olyan additív függvényeket jellemeztünk,
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amelyek valamilyen megadott elemi függvényt jól dierenciálnak. A valószín¶ségszámítás fontos eloszlásainak (általánosított béta és gamma eloszlásoknak) a függvényegyenletekkel leírható
jellemzését adtuk a (Mészáros, [128]) disszertációban és a (LajkóMészáros, [87]) könyvben. A
(LajkóMészárosPap, [91]) dolgozatban bizonyos kétváltozós valószín¶ségeloszlások jellemzését
sikerült megadni. A CES függvények leírását a (Losonczi, [92]) dolgozatban írtuk le.
A polinomokat karakterizáló új függvényegyenletet adtunk meg a (BorosFechner,
cikkben.

[15])

A lokális polinomokkal kapcsolatos Montel-típusú tételeket értünk el az (Almira

Székelyhidi, [1]) dolgozatban.
A norma- és bels®szorzattartó leképezéseknek egy új jellemzését találtuk a (MaksaPáles, [100])
cikkben.

4. Függvényegyenletek stabilitása.

A derivációk stabilitását a (BorosGselmann, [16]) dolgozat-

ban, az információ általánosított alapegyenletének HyersUlam-féle értelemben vett stabilitását
pedig a (Gselmman, [60], [59]) dolgozatokban vizsgáltuk. Az információ általánosított alapegyenletének HyersUlam-féle értelemben vett stabilitásával kapcsolatos eredményeket foglalja össze a
(Gselmman, [61]) disszertáció, amely könyv alakban is megjelent (Gselmman, [66]).
Az abszolútérték-függvény egyenletének stabilitását a (GilányiNagatouVolkmann, [50]) dolgozatban igazoltuk. A Gavruµa-féle stabilitási tétel egy új megközelítését nyújtja a (Gselmann
Száz, [73]) cikk. A HyersUlam stabilitási tételnek és a HahnBanach tételnek a kapcsolatát írja
le a (GlavositsSzáz, [54]) dolgozat.

A lineáris függvényegyenletek stabilitásának vizsgálatára

xpont-tételeket alkalmaztunk a (Brzd¦kChudziakPáles, [22]) dolgozatban.

A (Fo²nerGer

GilányiMoslehian, [46]) dolgozatban megmutattuk, hogy bizonyos lineáris függvényegyenletek
stabilitása ekvivalens azzal, hogy a függvények értékkészletéül szolgáló normált tér teljes legyen.

5. Közepek egyenl®sége, összehasonlítása, invariancia egyenletek.

A káziaritmetikai közepek kü-

lönféle általánosításaival kapcsolatos egyenl®ségi problémát oldottunk meg a (Daróczy, [32]),
(DaróczyDasc l, [34]), (LosoncziPáles, [94]) dolgozatokban. A (LosoncziPáles, [95]) dolgozat
eredményei Minkowski-típusú egyenl®tlenségek teljesülésére adnak szükséges és elegend® feltételeket. A (BajákPáles, [3]) cikkben a Stolarsky-közepekre teljesül® invariancia egyenletet oldottuk meg komputer-algebrai eszközök felhasználásával. A (MaksaVarga, [102]) dolgozat két
invariancia egyenletekkel kapcsolatos függvényegyenlet ekvivalenciáját igazolja. A kváziaritmetikai és Lagrange-közepek egyenl®ségének 6 lehetséges esetét sikerült igazolni (Páles, [132])-ben.
Az általánosított kváziaritmetikai (Matkowski) közepek és a Gini-, valamint Stolarsky-közepekre
teljesül® invariancia egyenleteket komputer-algebrai eszközök felhasználásával vizsgáltuk, illetve
oldottuk meg. A vegyesen el®forduló Gini-, illetve Stolarsky-közepeket tartalmazó probléma megoldását a (BajákPáles, [4]) dolgozatban írtuk le. Az elért eredmények összegzését tartalmazza
a (Baják, [2]) PhD disszertáció.
Az

n-változós

konjugált közepek egyenl®ségi problémáját oldja meg, illetve a szimmetrikus

bináris m¶veletekkel kapcsolatos függvényegyenletekre vizsgálatával foglalkoznak a (Daróczy
Dasc l, [36], [35]) dolgozatok. Az invariancia egyenlet általánosított súlyozott kváziaritmetikai
közepes változatát a (Dasc lJarczyk, [41]) cikkben vizsgáltuk. Ezeknek az eredményeknek az
összefoglalásából született a (Dasc l [40]) disszertáció. Egy összehasonlítható közepekre vonatkozó egyenl®tlenséget oldottunk meg a (DaróczyMaksa, [37]) dolgozatban.

A (BuraiDasc l,

[27]) cikkben a konjugált kváziaritmetikai közepekkel kapcsolatos egyenl®ségi probléma megoldását határoztuk meg. Az invariancia egyenlet egy speciális esetét, a MatkowskiSutô egyenletet
a (Burai, [23]) dolgozatban oldottuk meg a súlyozott kváziaritmetikai közepek osztályában. A
számtani és mértani közepek Gauss-kompozíciójával kapcsolatos két függvényegyenlet ekvivalenciáját vizsgáltuk és igazoltuk a (Daróczy, [33]) és a (MaksaVarga, [102]) cikkekben.
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A közepek konjugálásának általánosításának szükséges és elegend® feltételeit sikerült tisztázni
a (DaróczyPáles, [38]) dolgozatban. Az általánosított kváziaritmetikai közepek egy osztályában
a homogén közepeket a (Losonczi, [93]) cikkben találtuk meg.

6. Konvexitás általánosításai, stabilitása, alkalmazásai.

Az approximatíven

h-konvex függvéh-konvex,

nyek tulajdonságainak vizsgálata (BuraiHázy, [28])-ben, a BernsteinDoetsch-tétel
illetve

(h, k)-konvex

függvényekre való kiterjesztése (Házy, [79]) és (Házy, [80])-ben történt

meg. Az approximatívan Breckner

s-konvex

függvények tulajdonságainak vizsgálata, illetve egy

BernsteinDoetsch típusú tételt értünk el a (BuraiHázyJuhász, [29]) cikkben.

Az approxi-

matívan Jensen-konvex függvények vizsgálatában fellép® Takagi-típusú függvények segítségével
megadható hibatag optimalitását igazoltuk (MakóPáles, [105])-ben. Az er®s és az approximatív
konvexitás hibatagjának javítását, optimalizálását sikerült megtalálni a (MakóPáles, [106]) cikkben. A különféle általános konvexitási fogalmakhoz tartozó an függvények teljes leírását adtuk
meg a (MaksaPáles, [99]) dolgozatban. Egy általános hibafüggvénnyel teljesül® approximatív
konvexitást jellemeztük az egyik (MakóPáles, [109]) dolgozatban.

Az er®s

(α, F )-konvexitás

szükséges és elegend® feltételeit egy alkalmas szubdierenciál tulajdonság segítségével írtuk le
(MakóNikodemPáles, [104])-ben. A két további (MakóPáles, [107], [108]) dolgozatokban az
approximatív alsó-, illetve fels®-HermiteHadamard egyenl®tlenség és az approximatív Jensenkonvexitás és konvexitás kapcsolatát találtuk. Mindkét vizsgálathoz egy iterációs technikát kellett
kifejleszteni. Az egyik ilyen iterációs eljárás a klasszikus Korovkin-tétel egy újfajta általánosítását is jelenti.

Egy általános hibafüggvénnyel teljesül® approximatív konvexitás következmé-

nyeként adódó HermiteHadamard-típusú egyenl®tlenségeket adtuk meg a (MakóPáles, [110])
dolgozatban. A Takagi-függvények egy általánosításának sikerült kimutatni  alkalmas hibatag
mellett  a közelít® konvexitását a (MakóPáles, [111]) cikkben.

Ebb®l az eredményb®l, töb-

bek között az is következik, hogy amikor egy közelít® konvexitási tulajdonság hibatagja ilyen
Takagi-típusú függvény segítségével adható meg, akkor ez a hibatag már éles, azaz tovább már
nem csökkenthet®. A közelít® konvexitással kapcsolatos eredmények összefoglalásából készítette
el és védte meg Makó Judit a (Makó, [103]) disszertációt. Az approximatívan Jensen-konvex és
Jensen-konkáv halmazérték¶ leképezésekre vonatkozó BernsteinDoetsch-típusú tételeket nyertünk Takagi-típusú hibataggal a (GonzálezNikodemPálesRoa, [58]) dolgozatban. A (Boros
Nagy, [17]) dolgozatban olyan approximatív konvexitási tulajdonságokat vizsgáltunk, amelyekr®l
bebizonyítható, hogy ekvivalensek a standard konvexitással.
A bels®szorzat-tereket jellemeztük az er®s konvexitás fogalmának felhasználásával a (Nikodem
Páles, [131]) cikkben. A magasabb rendben és er®sen Wright-konvex függvények felbontási tételét
és különféle jellemzéseit találtuk meg a (GilányiMerentesNikodemPáles, [49]) dolgozatban. A
(Páles, [133] páratlan
ami nem

n-ed

n esetén sikerült olyan n-ed rendben Jensen-konvex függvényt konstruálni,

rendben Wright-konvex.

A (BessenyeiPáles, [12]) dolgozatban annak szükséges és elegend® feltételét találtuk meg, hogy
két valós függvény között mikor található egy adott
lineáris kombinációja.

n-dimenziós

Csebisev-rendszer elemeinek

Speciális esetként innen a polinomiális szeparáció feltételei is adódnak.

A (Bessenyei, [8]) habilitációs disszertáció ezeket az eredményeket, továbbá a konvex és konkáv
függvényekkel való szeparáció feltételeit is vizsgálja, illetve adja meg. A (BessenyeiSzokol, [14])
dolgozatban annak szükséges és elegend® feltételét találtuk meg, hogy két valós függvény mikor
szeparálható egy konvex interpolációs család valamely tagjával. A konvex szeparáció létezésének
a kritériumát a (BessenyeiSzokol, [13]) dolgozat tárgyalja.
A középcsaládokra nézve konvex függvények regularitási tulajdonságait vizsgáltuk (Maksa
Páles, [101])-ben.
A kommutatív félcsoportokban a halmazok konvexitásának kétféle fogalmát vezettük be és
kimutattuk ezek duális jellegét a (JarczykPáles [81]) dolgozatban.
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A szubkvadratikus és a gyengén szubkvadratikus függvények osztályai között kapcsolatot sikerült tisztázni a (GilányiKéziTroczka-Pawelec, [48]) cikkben.

7. A pozitív denit operátorok és az eloszlásfüggvények terének invariáns leképezései.

Az elosz-

lásfüggvények terének Lévy-metrikára, illetve KolmogorovSzmirnov-metrikára való izometriáit,
továbbá an automorzmusait írtuk le (Molnár [113], [114])-ben. A (Molnár, [116]) cikkben a
pozitív denit operátorok terének rendezéstartó automorzmusait adtuk meg. A (Molnár, [117]
és [120]) dolgozatokban a Hilbert-terek unitér operátorai csoportjának, illetve a pozitív denit
mátrixok terének Jordan-féle hármasszorzatra nézve vett endomorzmusait és izometriáit írtuk
∗
le. A (Molnár, [118]) cikkben új szükséges és elegend® feltételeit találtuk annak, hogy egy C algebra kommutatív legyen. A (Molnár, [119])-ben pedig a

B(H) tér bilokális ∗-atumorzmusait

vizsgáltuk. A (BotelhoJamisonMolnár, [19]) dolgozatban bizonyos operátor struktúrák izometria és automorzmus csoportjainak algebrai reexivitását mutattuk meg. A (BeneduciMolnár,
∗
[6]) cikkben a C -algebrák pozitív invertálható elemeinek K -loop struktúráját vizsgáltuk.
A (Molnár, [112], [115]) dolgozatokban mátrixok, illetve pozitív operátorok olyan leképezéseit sikerült leírni, amelyek meg®riznek bizonyos középértékeket.

A (MolnárTimmermann,

[126]) cikkben az ún. kompatibilitási mértéket meg®rz® leképezéseket sikerült meghatározni. A
(DolinárMolnár, [42]) cikkben a véges dimenziós Hilbert-terek eekt-algebráinak szekvenciális
endomorzmusait írtuk le. A pozitív szemidenit operátorok logaritmikus szorzatára nézve vett
automorzmusokat sikerült meghatározni a (DolinarMolnár, [43]) cikkben. A (MolnárNagy,
[121]) dolgozatban a s¶r¶ség-operátorok relatív entrópiát meg®rz® leképezéseit jellemeztük, a
(MolnárNagy, [122]) cikkben pedig a s¶r¶ség-operátorok olyan transzformációit írtuk le, amelyek a Holevo-korlátot invariánsan hagyják. Hilbert-terek unitér operátor-csoportjának különböz® algebrai m¶veleteket (pl. szorzat, Jordan-hármas szorzat, multiplikatív kommutátor) meg®rz®
transzformációit határoztuk meg a (MolnárSemrl, [127]) cikkben, a (HatoriMolnár, [76], [77])
∗
dolgozatokban pedig ennek a csoportnak az izometriáit, illetve a C -algebrák invertálható elemeinek Thompson-izometriáit írtuk le.
A (HatoriHirasawaMiuraMolnár, [75]) cikkben megadtuk az olyan izometriák és leképezések
teljes leírását, amelyek kompatibilisek az ún. Jordan-féle hármasszorzattal. A s¶r¶ségi operátorok terén értelmezett a kvantum

f -divergenciákat meg®rz® leképezéseket a (MolnárNagySzokol,

[123]) dolgozatban határoztuk meg. A (MolnárSzokol, [124] és [125]) cikkekben az általánosított eloszlásfüggvények terének KolmogorovSmirnov izometriáit, illetve a pozitív denit mátrixok terének általánosított távolságokat invariánsan hagyó transzformációit határoztuk meg. A
(BotelhoJamisonMolnár, [20]) dolgozatban a Grassmann terek szurjektív izometriáit adtuk
meg.

A (Nagy, [129]) cikkben leírtuk az egységnyi normájú operátorok terének izometriáit, a

(Nagy, [130]) dolgozatban pedig a lineáris operátorok lineáris kombinációjának Schatten-féle

p-

normáját meg®rz® leképezéseket határoztuk meg. A (GehérNagy, [47]) cikkben a Hilbert-terek
operátorainak olyan transzformációit jellemeztük, amelyek a kommutativitás mértékét invariánsan hagyják.

8. Az általánosított deriváltak, nemsima analízis

A lokálisan Lipshcitz Banach-terek között ható

leképezésekre a Clarke-féle derivált és a Mordukhovich-féle ko-derivált általánosítását jelent® koderivált fogalmat, kalkulus szabályokat, jellemzési tételeket nyertünk a (PálesZeidan, [136])
cikkben.

A (PálesZeidan, [137]) dolgozatban pedig az értékkészlet duális terének

segítségével értelmezett derivált fogalom tulajdonságait tanulmányoztuk.

V

alterei

A (Burai, [24], [25],

[26]) dolgozatokban nemlineáris optimalizálási problémákban a lokális és globális optimalitás
feltételeit nemkonvexitási és nemdierenciálhatósági feltételek mellett tanulmányoztuk.

9. Relátorterek.

A vektor-relátorterek elméletének alapjait dolgozza ki a (Száz, [144]) dolgozat.

A box és totalizációs relációkra vonatkozó halmazm¶veleteket és azok tulajdonságait vizsgáltuk a
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(Száz, [147], [155]) dolgozatokban. A postás, a radiális és a folyó metrikák egy közös általánosítását vezettük be és dolgoztuk ki az ezzel kapcsolatos fogalomrendszert a (Száz, [149]) cikkben. A
(Száz, [150], [157] és [159]) cikkekben reláció-párok közötti Galois-kapcsolatokat és az ezekre vonatkozó folytonossági fogalmakat vizsgáltunk. Relációk alulról félig folytonossági tulajdonságait,
ezek kapcsolatait és jellemzéseit adtuk meg a (Száz, [156]) összefoglaló dolgozatban. A Phelps
Cardwell lemma relációs átfogalmazását adja a (Száz, [158]) cikk. A rendezési és maximalitási
elveknek egy Altman-féle általánosítását adja a (Száz, [143]) dolgozat.

10. Inmális és metszetes konvolúció és alkalmazásai.

A metszetes konvolúció fogalmának be-

vezetése, alaptulajdonságai találhatók a (Száz, [146]) dolgozatban. Az inmális és a metszetes
konvolúció kapcsolatát tárgyalja a (FigulaSzáz, [45]) cikk. Az inmális konvolúció alkalmazását
adja a HahnBanach féle kiterjesztési tétel és az ú.n.

szendvics-tételek kapcsolatára a (Száz,

[145]) dolgozat. Az inmális konvolúció értelmezési tartománya párosságának vizsgálatát adja a
(GlavositsKézi, [52]) dolgozat. Ez az ún. HahnBanach típusú kiterjesztési tételekben az egyértelm¶ kiterjeszthet®séghez fontos feltétel. A (Száz, [148]) cikkben egy inverziónak nevezett leképezéssel ellátott halmazokat, illetve részben rendezett halmazokat vizsgáltunk. A (Száz, [151])
(terjedelmes) dolgozatban a HyersUlam-féle stabilitási tétel és a HahnBanach-féle elválasztási
tétel, valamint néhány ezekkel természetes kapcsolatba hozható reláció kapcsolatát vizsgáltuk.
A (GlavositsSzáz, [53], [55]) cikkekben a HahnBanach tételnek, illetve a monoton kiterjesztési
tételnek az inmális konvolúcióra épül® bizonyításait mutatja be. Az ezekkel összefügg® additív
szelekciós és kiterjesztési tételekkel foglalkoznak a (Száz, [153] és [154]) dolgozatok.
A (GlavositsSzáz, [57]) dolgozatban szabad és kontrollált additív relációk konstrukciójával és
az ezekre vonatkozó kiterjesztési tételekkel foglalkoztunk.

11. Finsler-terek.
ben.

A Finsler-terek homotétikus leképezéseit írtuk le a (LovasSzilasi, [96]) cikk-

A (SzilasiTóth, [141]) dolgozatban Finsler-terek konformális vektormez®it vizsgáltuk és

az an vektormez®k egy új karakterizációját találtuk.

A (SzilasiLovasKertész, [138]) cikk-

ben a Berwald-sokaságok egy Finsler-sokaságokon belüli lehetséges jellemzését írtuk le kimutatva, hogy a Finsler-sokaság alapfüggvényét meg®rz® an konnexió létezéséb®l következik, hogy
a metrika Berwald-féle.

A (Szilasi-Tóth, [142]) dolgozatban az alapvet® észrevétel az, hogy a

Lie-szimmetriákra nézve a Jacobi-endomorzmusok és a Berwald-görbület invariánsak, ez pedig további görbület-jelleg¶ mennyiségek invarianciáját vonja maga után. A (SzilasiTamássy,
[140]) dolgozatban a Minkowski- és az általánosított Berwald-terek közötti kapcsolatot vizsgáltuk és kimutattuk, hogy az utóbbi terek megkaphatók a Minkowski-terek an deformációiként.
Több éves munka eredményeként elkészült és a debreceni Finsler-geometriai iskola eredményeinek összefoglalását nyújtja a (SzilasiLovasKertész, [139]) könyv, amely a World Scientic kiadó
gondozásában jelent meg 2014-ben.

12. Egyéb eredmények.

A (HannuschLakatos, [74]) dolgozatban eljárást adtunk önduális adott

távolságú radikál 2-kódok konstrukciójára. A (GlavositsSzáz, [56]) cikkben grupoidok osztható
és az egyszer¶sítési szabálynak eleget tev® részhalmazait írtuk le. A Ricatti-féle dierenciálegyenlet egy didaktikus megközelítését adja a (Száz, [152]) dolgozat. A (PálesPetre, [134]) cikkben a
vektorérték¶ metrikával ellátott terekbe képez® (halmaz)érték¶ leképezésekre találtunk iteratívtípusú xponttételeket. A (Daróczy, [39]), illetve a (PálesSzékelyhidi, [135]) dolgozatok Járai
Antalt és Daróczy Zoltánt köszöntik 60., illetve 75. születésnapjukon legfontosabb tudományos
eredményeik és azok hatásának bemutatásával.

Debrecen
2015. február 3.

Páles Zsolt
témavezet®
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