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[153]   Proof of the existence of prime number between successive squares 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Prime-between-successive-squares-
proof.pdf   

[154]   Egymást követõ négyzetszámok közötti prímszám létezésének bizonyítása 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Ket-negyzetszam-kozotti-prim.pdf  

[155]   Mersenne-prímek és Mersenne-számok alapvető tulajdonságai 
            (Párhuzamos algoritmus a Mersenne-számok prímfelbontására) 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Mersenne-primek1.pdf 

[156]   Ikerprím alapú Mersenne-ikerprímek tulajdonságai 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Mersenne-primek2.pdf 

[157]   Végtelen sok Mersenne-prím létezésének bizonyítása 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Mersenne-primek3.pdf  

[158]   Proof of the existence of infinite number of Mersenne primes 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Mersenne-primes3.pdf  

[159]   A Goldbach-sejtés bizonyításának (nem)publikálhatósági tétele, avagy 
           Történet arról, hogy talán a matematika sem egzakt tudomány? 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Goldbach-sejtes-biz-DT-tortenet-
magy.pdf 
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[160]   The non-publishability theorem of the proof of Goldbach's conjecture or 
            A story about the possibility of mathematics not being an exact science after all 
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Goldbach-conj-proof-DenesTamas.pdf 
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II. Dénes T. könyvek és szerkesztett, lektorált kötetek 
 

[01]         T itok Tan  avagy  Kódtör ő ABC 
                Kri ptográfia Mi ndenkinek 
                Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2001.     
                 
[02]         TitokTan Trilógia 1.rész 
                Kódtör ő ABC  (Kri ptográfia Mi ndenkinek) 
                Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2002.  (bővített-új kiadás), ISBN 963-9447-04-8 
                http://www.titoktan.hu/KodtoroABC.htm        
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/konyvek/hirszerzes/d/bibJAT580707.html 
 
[03]         Titkos-számítógép-történet 
                Aranykönyv Kiadó, Budapest, 2003., ISSN 1785-4318 
                http://www.titoktan.hu/_raktar/TSzT_fulszoveg.htm  
 
[04]         TitokTan Trilógia  2.rész 

                Klasszikus REJTÉNYEK   (Kriptográfiai ARCképcsarnok)   
                Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2004., ISBN 963-9447-26-9 
                http://www.titoktan.hu/Rejtenyek1.htm  
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/konyvek/hirszerzes/d/bibJAT580707.html 
 
[05]         Stephen Budiansky: BATTLE of WITS 
                                                  The FREE PRESS, NewYork, NY 10020, 2000.  
                                                  ISBN 0-684-85932-7 
               Magyar fordítás:  Fordító: Montanus&Láng Zsuzsa Angéla  
                                              Szaklektor és felelős szerkesztő: Dénes Tamás 
               ELMÉK HARCA (A Második Világháború Kódfejtésének Teljes Története)   
               Vince Könyvkiadó, Budapest,2005., ISBN 0-684-85932-7 
               http://www.titoktan.hu/Elmek-harca-kotet.htm  
 
[06]        TitokTan Trilógia  3.rész 

               Újkori REJTÉNYEK   (REJtélyek és TÉNYEK a titkosításról)   
               Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2005., ISBN 963-9447-77-3 
               http://www.titoktan.hu/_raktar/LajthaGyrecenzio1.htm  
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/konyvek/hirszerzes/d/bibJAT580707.html 

 
[07]       Titkosítás … és Szépirodalom (RejTények a világirodalomban)   
             Magánkiadás, Budapest, 2010., ISBN 978-963-08-0182-9 
             http://www.titoktan.hu/TitkositasesSzepirodalom.htm  
 
[08]       T.Dénes T.-Hardicsay Péter: A strukturális gondolkodás és döntések alapjai                
             BKF Szakirányú továbbképzés, Jegyzet, 2010. szeptember, ISBN 978-963-08-0058-7 
             Tantárgy: A változás és válságkezelés kognitív sémái  
             http://www.titoktan.hu/STRgondolkodas.htm  
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[09]        Kutatásmódszertan Strukturális Alapjai                
              BKF Master képzés, Jegyzet, 2011. február, ISBN 978-963-08-0927-6 
              Tantárgy: Kutatásmódszertan 
              http://www.titoktan.hu/Kutatasmodszertan.htm  
 
[10]        Társadalmi jelenségek empirikus kutatásának módszerei 
              (Társadalom-holográfia)                
              BKF Master képzés, Jegyzet, 2011. március, ISBN 978-963-08-0927-6 
              Tantárgy: Kvantitatív és kvalitatív módszerek  
               http://www.titoktan.hu/Tarsadalom-holografia.htm  
 
[11]       Zele Richárd: Üzenet az ISTENEKTŐL?  
                                      (Móricz János legendáriumának nyomában) 
                                      Szakmai lektor: Dénes Tamás 
                                      Magánkiadás, Budapest, 2011. ISBN 978-963-08-1929-9 
http://www.magyarmenedek.com/products/9276/Moricz_Janos_legendariumanak_nyomaban
_-_Zele_Richard.htm  
 
[12]        A Globális Titok (A 21. század kulcsa: Biztonság az Információalapú Társadalomban)                
              Magán kiadás, Budapest, 2012. március, ISBN 978-963-08-4453-6 
               http://www.titoktan.hu/GlobalisTitok.htm  
 
[13]         Sinclair McKay: The Secret Life of Bletchley Park 
                                              Aurum Press Ltd, London, 2010., ISBN 978-963-689-636-2 
               Magyar fordítás: Fordító: Bihari György,  Szakértő lektor: Dénes Tamás 
               A Blechley Park titkos élete  
              (A második világháború kódfejtő központja, ahol az Enigmát megfejtették)   
               GABO Könyvkiadó, Budapest,2013. ISBN 978-963-689-636-2 
               http://www.titoktan.hu/Bletchley-Park-kotet.htm  
 
[14]        T.Dénes T.-Hardicsay Péter: Strukturális gondolkodás és kreativitás    
                                                                (Sakk analógiákkal)                
             BKF Master képzés, Jegyzet, 2014., ISBN 978-963-08-9005-2 
             Tantárgy: Intuíció és kreativitásfejlesztő technikák  
 
[15]        Kreativitás Rendszertan (Strukturális gondolkodás a mintakövetéstől az intuícióig)                
              Magán kiadás, Budapest, 2014., ISBN 978-963-12-0990-7 
               BKF Szakirányú továbbképzés, Jegyzet  
            Tantárgy:  Kreatív gondolkodás – intuíció – döntési alternatívák 
               http://www.titoktan.hu/DT-Kreativitas-Rendszertan.htm   
 
[16]         Andrew Hodges: Alan Turing: The Enigma 
                                              Vintage Books, London, 2014., ISBN 978-178-470-008-9 
               Magyar fordítás:  Kódjátszma  
                                              Szakértő lektor: Dénes Tamás 
                                           GABO Könyvkiadó, Budapest,2014. ISBN 978-963-406-0116 
               http://www.titoktan.hu/Turing-Kodjatszma-kotet.htm  
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[17]        Dénes T.-Farkas János: A humán társadalom elmélete     
                                                       (Multistrukturális modell alapján)                
              Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., ISBN 978-963-693-588-7 
               http://www.titoktan.hu/Denes-Farkas-Human-Tarsadalom-Elmelete.htm  
 
[18]        Dénes T.- Farkas János†: GONDOLATI RÍMPÁROK  
                                                           egy új társadalomelmélet megszületéséről     
                            (Egy matematikus és egy szociológus levelezésének kordokumentumai)                
                              Dénes Tamás Magán kiadás, Budapest, 2017., ISBN  978-963-12-8591-8 
                              http://www.titoktan.hu/Denes-Farkas-Rimparok.htm  
 
[19]        T.Dénes T. 2022: Új módszer a prímszámok elméletében  
                                   Amellyel a 21. század hajnalán bizonyítást nyertek, 
                                   az évszázadok óta bizonyítatlan Landau-problémák  
                                   http://www.titoktan.hu/DT-Landau-kotet.htm   
 
[20]        T.Dénes T. 2022: New method in Prime Number Theory  
                                   which, at dawn of the 21st century, proved Landau’s problems 
                                   that had been unproven for centuries 
                                   http://www.titoktan.hu/DT-Landau-kotet-angol.htm   
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III. Dénes T. előadások, interjúk 
 

[]          Ne kínlódj a matekkal (floppy lemezen a találmány) 
             Reform újság, 1993. február 4. 
 
[]           TV RTL Klub: Delelő  (12 perces interjú a Kódtörő ABC-ről) 
              2003. február 4.  Riporter: Barabás Éva, Kovács István 
 
[]           Rejtés vagy rejtjelzés? (A titkosítás régi-új útjai)            
             EMTE (Erdélyi Magyar Tudományegyetem):  2 óra 20 perces előadás 
              2003. április 4.  17 óra 

 
[]           Szegedi Városi Televízió: Körút  (10 perces beszélgetés a TitokTan kapcsán) 
              2005. november 24.  
 
[]           Rádió Café 98.6  (5 perc a titokról a TitokTan kapcsán) 
              2006. január 20.   14:40   
 
[]           TV RTL Klub: Delelő  (8 perces interjú a TitokTan-ról) 
              2006. január 23.  10:50   Riporter: Pokrivcsák Mónika, Kasuba L. Szilárd 
 
[]           TV RTL Klub: XXI. század  (Műsor a titkosításról)  
              2006. február 8.  23:35   Szerk.Riporter: Rendes Zoltán 
 
[]           KLUB RÁDIÓ: Napos Oldalak (5 perc az Újkori RejTények-r ől)  
              2006. február 13.  Szerk.Riporter: Gerenday Bars Ágnes 
 
[]           KLUB RÁDIÓ: Napos Oldalak (10 perc a TitokTan Trilógiár ől)  
              2006. február 20.  Szerk.Riporter: Gerenday Bars Ágnes 
 
[]           MTV m2: Kultúrház (7 perc a TitokTan Trilógiár ől)  
              2006. március 9.  Szerk.Riporter: Medvedt Yvette, Rózsa Péter 
 
[]           Népszabadság, Hétvége melléklet (7.o.): T., a magányos farkas  
             2008. június 28.  Riporter: Pünkösti Árpád 
              in: Pünkösti Árpád: Kék egér, Népszabadság Zrt., 2009. ISBN: 9639965102 

 
[]           A TDM mint tudásmegosztás a 21. századi e-MBER alkotta társadalmi  
             hálózatokban            
             BKF (Jövő útjai: fenntarthatóság, innováció … konferencia) előadás 
              2009. november 25.  13 óra 

 
[]          „Meg kéne állni egy percre és elgondolkodni!” (interjú)  
  http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DenesTamas-interjuPenzesL.htm  
 
[]         Digitális csőlátás, vagy az információs társadalom felkiáltójelei (interjú) 
            http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Digitalis_csolatas.htm  
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[]          A válság strukturális megközelítése, avagy 
            az IDŐPARADOXON az információ-alapú társadalom rákbetegsége            
            BKF Tudásműhely előadás, 2010. szeptember 29.   
 
[]           Tantárgy: A változás és válságkezelés kognitív sémái 
              A strukturális gondolkodás és döntések alapjai                
             BKF Szakirányú továbbképzés, 2010. szeptember 24., október 1., 15.  
 
[]           Tantárgy: Kutatásmódszertan 
              BKF Master képzés (levelező), 2011. február, március  
              BKF Master képzés (levelező), 2011. október, november  
               BKF Master képzés (levelező), 2012. tavaszi félév  
              BKF Master képzés (levelező), 2013. tavaszi félév  
              BKF Master képzés (levelező), 2013. őszi félév  
 
[]           Tantárgy: Kvantitatív és kvalitatív módszerek 
              BKF Master képzés (levelező), 2011. március, május  
              BKF Master képzés (levelező), 2011. szeptember, október  
              BKF Master képzés (levelező), 2012. tavaszi félév  
              BKF Master képzés (levelező), 2014. tavaszi félév  
 
[]           HVG: Hogy nézett ki Bolyai János?  
                         Kép más (interjú)   
                         2011. április 16., 47-48. oldal, újságíró: Balázs Zsuzsanna 
 
[]           A strukturális gondolkodás és a sakk összefüggései előadás 
              Változó világszemlélet. Nemzetközi tudományos konferencia.  
               Innováció és a sakk szekció. 2011. október 20.   
               Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottsága 
                
[]           Örökmozgó és UFO jelenségek egy új multistruktúra elmélet fényében (interjú)  
             "Nem az a kulcskérdés, hogy milyen magyarázatot adunk rájuk, hanem az, hogy   
               létezik-e maga a jelenség?"  
               http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Orokmozgo-interju.htm 
 
[]           Tantárgy: Intuíció és kreativitásfejlesztő technikák 
              BKF Master képzés (levelező), 2014. tavaszi félév  
 
[]           Tantárgy: Kreatív gondolkodás, intuíció, döntési alternatívák 
              BKF Szakirányú továbbképzés (Executive MBA – Turnaround Menedzsment 
              szakirány), 2014. őszi félév  
              BKF Szakirányú továbbképzés (Executive MBA – Turnaround Menedzsment 
              szakirány), 2015. tavaszi félév  
             Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Szakirányú továbbképzés (Executive           
             MBA – Turnaround Menedzsment szakirány), 2016. tavaszi félév  
             Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Szakirányú továbbképzés (Executive           
             MBA – Turnaround Menedzsment szakirány), 2017. tavaszi félév  
             Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Szakirányú továbbképzés (Executive           
             MBA – Turnaround Menedzsment szakirány), 2018. tavaszi félév  
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              Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Szakirányú továbbképzés (Executive           
             MBA – Turnaround Menedzsment szakirány), 2019. tavaszi félév 
             Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Szakirányú továbbképzés (Executive           
             MBA – Turnaround Menedzsment szakirány), 2020. tavaszi félév 
 
 
[]           Van-(e)-választási lehetőség?!  
              Az e-demokráciáról kriptográfus szemmel 
              Előadás a LiDe (Likvid Demokrácia) internetes csoport meghívására  
              2015. október 30.   MÜSZI Előadó terem 
              https://www.youtube.com/watch?v=9J5XsIOV16Q  
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IV. Szerződéses munkák – Strukturális elemzések 
 

[1]  A Csepel Művek foglalkozási mobilitás vizsgálata. 
  Matematikai modell és számítógépes módszer kidolgozása az  
             empirikus adatok strukturális elemzéséhez. 
             Csepel Művek Társadalomtudományi Intézet,  1977. 
 
[2]  A vízgazdálkodásban foglalkoztatott fizikai dolgozók helyzete. 
  Empirikus adatok strukturális elemzése. 
  KSH Társadalmi Struktúra osztály,  1977. 
 
[3]  SYSTEM strukturális és többváltozós elemző programrendszer 
  modelljeinek és algoritmusainak, valamint a program moduljainak elkészítése    
             SAAB típusú számítógépre. 
  Országos Piackutató Intézet részére, 1979. 
 
[4]  Regionális modellezés a művelődéstervezéshez. 
  Matematikai modell és az empirikus adatok számítógépes elemzése. 
             MTA Pedagógiai Kutató Csoport,  1980. 
 
[5]  MICROSTAND (STructural ANalyser by Dénes method) programrendszer 
  kidolgozása COMMODORE 64 számítógépre. 
  Szolgáltatásfejlesztési Kutatóintézet,  1980. 
 
[6]  Ipari munkaszervezet-munkásautonómia empirikus szociológiai 
  vizsgálat adatainak strukturális elemzése számítógépes modellel 
  (francia-magyar összehasonlító kutatás) 
             MTA Szociológiai Kutatóintézet,  1980. 
 
[7]  A vezetői munkaszervezet és előrejutási mechanizmus empirikus 
  vizsgálat adatainak strukturális elemzése számítógépes modellel 
             MTA Szociológiai Kutatóintézet,  1980. 
 
[8]  Társadalmi struktúra lengyel-magyar összehasonlító vizsgálat. 
  (Módszertani kísérlet a MICROSTAND programrendszerrel) 
             MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, 1980. 
 
[9]  "Az MTA kutatóhelyein az V. ötéves tervidőszak alatt született 
   eredmények" című témában szociológia módszertani tanulmányok értékelése 
   MTA Kutatásszervezési Intézet,  1981. 
 
[10]  DIALOG-ANAL programrendszer kidolgozása COMMO DORE 64 
             számítógépre. 
  Adatállományok kezelésére és elemzésére, empirikus függvények 
  elemzésére, számítógéppel segített prognózis készítésre. 
  Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete,  1981. 
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[11]  Általánosiskolás gyerekek pályaválasztási motivációs struktúrájának 
  számítógépes elemzése. 
             Oktatáskutató Intézet,  1982. 
 
[12]  A  10-16 éves korosztály szocializációs struktúrájának vizsgálata 
  (NSZK-magyar összehasonlító vizsgálat) 
             Matematikai modellezés és számítógépes struktúraelemzés 
             Oktatáskutató Intézet,  1982-83. 
 
[13]  Gráf modelleken nyugvó új strukturális elemzési módszercsalád 
  pedagógiai és pszichológiai kutatásokhoz. 
             MTA Pszichológiai Kutatóintézet,  1982. 
 
[14]  Hátrányos helyzet vizsgálata. 
  Empirikus szociológiai vizsgálat matematikai modellezése és 
  számítógépes elemzése. 
             Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete,  1982. 
 
[15]  Szakszervezeti információs jelentések számítógépes tartalomelemzése. 
  Szakszervezetek Országos Tanácsa,  1982. 
 
[16]  Vegyiparban dolgozó nők humángenetikai vizsgálata (Czeizel Endre). 
  Számítógépes elemzés. 
  OKI Humángenetikai Laboratórium,  1982. 
 
[17]  GRAF1 programcsomag matematikai modelljeinek és programjainak 
  kidolgozása IBM 360 nagyszámítógépre. 
  Gráfelméleti alapokon nyugvó strukturális elemzések elvégzéséhez. 
  MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, 1982. 
 
[18]  DIALOG-ANAL programrendszer adaptálása. 
  Pszichológiai vizsgálatok adatállományainak kezelésére és elemzésére. 
  KERSZI Pszichológiai Laboratórium,  1983. 
 
[19]  A vállalati belső és külső kapcsolatrendszerek feldolgozásának 
  számítástechnikai módszerei és a szociológiai értelmezés irányai. 
             MTA Szociológiai Kutatóintézet,  1983. 
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V. Szakdolgozat témavezetés – VI. OTDK opponensi vélemény 
 

V. Szakdolgozat témavezetés 
 
[]        Szabó Imre: Adott gráf teljes részgráfjaival kapcsolatos feladatok  
                                 számítógépes megoldása 
           Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  
           Programozó matematikus szak, 1978. 
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           Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 2003. 
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VI. OTDK opponensi vélemény 
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