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A szakmai tevékenység ismertetése

1. Kutatási tevékenység
Pályám legnagyobb részét egy közgazdasági egyetemen, ugyanakkor azon belül egy
matematika tanszéken töltöttem, így kutatómunkámra nézve kezdettől fogva determinált
volt, hogy amivel foglalkozom, az egyaránt legyen „tiszta” matematika és közgazdasági
vonatkozású. (A jelen pályázati kiírás – aminek megfelelni kívánok – megfogalmazása is
ugyanezt tükrözi: abban nem elhanyagolható szempont sem az, hogy egy közgazdasági
jellegű munkahelyre szól, és az sem, hogy azon belül egy tisztán matematikai munkahelyi
egységre.) Eddigi tudományos munkásságom ennek megfelelően szinte kizárólag a
közgazdaságtanhoz kapcsolódó matematikai területekről való; eredményeim nagyrészt a
differenciálegyenletek (ezen belül a dinamikus közgazdaságtan egyenletei), a
funkcionálanalízis és a közgazdaságtani modellezés közös határterületeit érintik. Ezek
időben korábbi része a konvex illetve nemkonvex jobboldalú differenciáltartalmazásokra
vonatkozó egzisztencia- és életképességi tételek bizonyításából áll. Egy részük önálló
munkám, más részüket pedig Tallos Péterrel illetve Szabó Imrével közösen végeztük. Az
alábbiakban felsorolt publikációim közül az első kettő az, amelyek Ph.D. disszertációm fő
eredményét képezik; a többi pedig azóta született. A differenciáltartalmazások nem
tartoznak a hazai matematikustársadalom népszerű vizsgálatai közé, jóllehet nyelvezete és
formalizmusa nagyon is alkalmassá teszi a klasszikus keretbe nem illeszthető természeti és
társadalmi folyamatok dinamikai jellegű modellezésére (a közgazdaságiak mellett a
populációk változásait leíró folyamatokéra is). A differenciáltartalmazások a dinamikai
típusú rendszerekben jelentkező bizonytalanság egyfajta megközelítési módját jelentik,
mintegy harmadik félét a valószínűségi (sztochasztikus differenciálegyenletek) és a fuzzyhalmazokra épülő megközelítés mellett. Heurisztikusan a nemfolytonos jobboldalú, azaz
hiszterézis jellegű dinamikus jelenségeket ragadják meg; ezek pedig elegendően
nagyszámúak ahhoz, hogy az eddigieknél nagyobb súllyal szerepeljenek a
modellalkotásban. Hiszterézismodellek ugyanis leírhatnak emberi beavatkozás nélküli
rendszereket (pl. ferromágnesesség Barkhausen-effektusa, száraz súrlódás késleltetett
hatásai, rugalmas ütközések stb.), és emberi beavatkozással működő rendszereket is (pl.
termosztát vezérelte fűtési rendszer, áramkörök diódakapcsolásai, vagy éppen optimális
irányítási feladatok szintézisrendszerei). De a matematikai közgazdaságtanban is
közvetlenül megjelenik a hiszterézis: az árrendszerek változásakor drasztikusan rendeződik
át a kereslet-kínálat viszonya (tipikus példa, hogy egy lineáris programozási feladatban a
célfüggvény paramétereinek csekély változása is messzire vetheti az optimális
megoldásokat az eredetiektől). Az 50-es évek elméleti közgazdaságtanának fontos
felismerése volt, hogy a túlkeresleti függvény nem egyértelmű, tehát csak halmazértékű
leképezéssel modellezhető; többek között ez tette népszerűvé külföldön a halmazértékű
analízist, majd a hozzá kapcsolódó differenciáltartalmazásokat. A differenciáltartalmazások
vizsgálatán belül megjelenő életképesség-elmélet, amelyhez e kutatási eredményeim
legnagyobb része tartozik, a fáziskorlátozású irányítási rendszerek lényegében egyetlen
hatékony megközelítési módja; de az irányításelmélettől függetlenül is kézenfekvők a
közgazdasági és biológiai alkalmazásai. Az életképesség-elmélet több szálon kötődik a
játékelmélethez (ezen belül különösen az általános egyensúlyelmélethez), de a
populációdinamikában, sőt már a populációgenetikában is léteznek alkalmazásai (lásd pl. J.
Hofbauer és K. Sygmund ezzel kapcsolatos 1988-as alapművét). Az időben fejlődő
életképességi tartományra vonatkozó eredményemről (Viability theorems on strongly sleek

tubes, 1992) ki kívánom emelni, hogy ez a terület egyik első ilyen jellegű csúcseredménye;
jelentősége pedig abban áll, hogy a jobboldal t-ben való mérhetőségi feltétele miatt mérhető
irányítású rendszerekre (tehát pl. amelyeknél időoptimumot keresünk) is alkalmazható,
ellentétben azon korábbi eredményekkel, amelyek a jobboldalra valamiféle együttes
folytonossági tulajdonságot követeltek meg. Ebbéli kutatómunkámra nézve némi hátrányt
jelentett az, hogy itthon csak nagyon kevesen foglalkoztak differenciáltartalmazásokkal,
jóllehet nemcsak Nyugaton, de Kelet-Közép-Európában is jelentős számú matematikus
műveli ezt a szakterületet.
Kutatásom ezt követő időszakában a feltételes optimalizálás és a közgazdasági dinamikai
rendszerek témaköreiben írtam saját és társszerzős dolgozatokat. Ezek közül az egyik
dolgozatban (Dekompozábilis halmazok, 2000) egy irányításelméleti alapelvet öntöttem
elegánsabb és általánosabb formába, egy másikban pedig a Farkas-lemmára adtam a
korábban ismerteknél egyszerűbb és fonalasabb bizonyítást, egyszersmind ennek
felhasználásával a sima programozási feladatra is az eddigieknél egyszerűbben
bizonyítottam szükséges feltételt. A sima programozási tételt a tankönyvek rendszerint
funkcionálanalízis alkalmazásával bizonyítják, az én megközelítésem viszont teljesen elemi
és fonalas, ezáltal a sima programozás a korábbiaknál egyszerűbb módon jelenhetett meg
az oktatásban. Az erre az időszakra eső kutatásomnak szintén fontos részét képezi az
életképesség-elmélet kiterjesztése közgazdasági dinamikai rendszerekre, nevezetesen az
általánosított dinamikus Leontief-féle input-output modellre, amelyet Tallos Péterrel
végeztünk. E modell a gazdaság működését szektorokra való bontásban elemzi, és
dinamikus verziója intertemporális összefüggéseket vizsgál, amelyek a különböző
készletek (állományok) időbeli alakulását írják le. Ezek gyakorlatilag egy implicit
differenciálegyenlőtlenség-rendszert képeznek, amihez a differenciáltartalmazásos
megközelítés egyébként is magától értetődő gondolat. Tudomásom szerint folytonos idejű
Leontief-modellre mi bizonyítottunk először életképességet (Selections, differential
inclusions and economic modeling, 1999). E témakörből további eredményünk is
publikálásra (2007) illetve konferencia-előadásra (2013) került, egy részük azonban még
befejezésre vár.
Ezekkel párhuzamosan írtam stabilitáselméletet érintő dolgozatokat is. Közéjük tartoznak
egyrészt a klasszikus gradiens rendszerek általánosításaként jelentkező potenciál típusú
differenciáltartalmazások és a nemsima Ljapunov-függvények vizsgálata (ez utóbbiak
klasszikus rendszerekre is alkalmazhatók), amelyeket Tallos Péterrel közösen végeztünk;
másrészt a Liénard-típusú differenciálegyenletek stabilitási vizsgálatai, amelyek az ingákra
és rezgőkörökre való hagyományos alkalmazhatóságuk mellett technikai értelemben vett
sarokkövét jelentik az üzleti ciklusok modelljeinek is. Ezek közül a legismertebb modellek
(Káldor, Kalecki, Goodwin) az alkalmazás oldaláról rendszerint ugyanarra az egyetlen
tételre (Alfred-Marie Liénard 1928-as dolgozata) hivatkoznak. Az én ebbéli munkám főként
annak meggondolásából áll, hogy ezen a tételen kívül milyen további, esetleg egyszerűbb
konklúziók vonhatók le a stabilitás közvetlen vizsgálatán keresztül.
Az életképesség területéről van egy viszonylag új publikációm (Duplex selections,
equilibrium points, and viability tubes, 2015), amelynek már az egyensúlyelmélettel
kapcsolatos közvetlen vonatkozásai is vannak. Emellett a tavalyi évben az elemi analízis és
a funkcionálanalízis témaköréből is írtam egy-egy dolgozatot.
Kiadásra került egy saját és két társszerzős tankönyvem is: a saját tankönyv a
funkcionálanalízis és a parciális differenciálegyenletek bevezető részeit ötvöző Analitikus

módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban, ez a közgazdasági és pénzügyi
modellalkotáshoz szükséges matematikai analízisbeli hátteret és módszereket vonultatja
föl. Ebben a hasonló jellegű jegyzetekkel való összehasonlításban a szokásosnál némileg
nagyobb szerepet kapnak a parciális differenciálegyenletek ,,kézzel számolható" esetei,
illetve a szokásos disztribúcióelmélettel szemben az elméleti közgazdászok számára
otthonosabb Hilbert-teres kalkulus. A társszerzős könyvek közül az első a Szabó Imrével
és Tallos Péterrel közösen írt elektronikus jegyzet a variációszámítás és optimális
irányítások témaköréből, a másik pedig a könyv alakban is megjelent, Szabó Imrével
közösen publikált Az általános egyensúlyelmélet matematikai eszközei, amely a
specifikáltabb matematikai eszköztáron túlmenően, a közgazdasági modellalkotásig is
elvezet. E könyv még nemzetközi összehasonlításban is kuriózumnak számít abból a
szempontból, hogy abban egyidejűleg részletekbe menően szerepel úgy az egyensúlyi
modell megalkotása, mint a konvex, nemkonvex, sőt nemsima programozás tételei a
hozzájuk kapcsolódó feladatokkal, vagy éppen az egyensúlyi modellhez szükséges
fixponttételek igazolása az oktatáshoz szabott nyelvezettel (a Brouwer-tételt is ideértve);
emellett elméleti hátteret biztosít a mikroökonómia tantárgy számára, sőt a háttéren túl még
az oktatott tárgy több elemét is. A gazdaság működése szempontjából nem elhanyagolható
körülmény az, hogy az egyensúly létezése mennyire kézenfekvő vagy nem kézenfekvő;
következésképp gyakorlati oldalról is megkerülhetetlen az egyensúly elméleti hátterének
tisztázása. Az Adam Smith által egykor emlegetett „láthatatlan kéz” éppen a felismert
törvényszerűségek által válik láthatóvá illetve követhetővé. Ezért különös súllyal bír az, ha
az egyensúlyi modell, a hozzá szükséges eszközök, valamint azok bizonyítása egyazon
könyvben szerepelnek.
Mindkét társszerzős könyvről elmondható, hogy a párhuzamos magyar nyelvű munkákhoz
képest előtérbe helyezett elegendő feltételekkel illetve sajátos példaanyagával hasznos
segítséget jelenthet a gazdaság-modellezési vizsgálatokban.
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képzésekben, Közgazdasági Szemle, 2010, 261-277. old. (idézettségszám: 5)
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Folyóirat, 41 (2010), pp. 19-37.
9. Kánnai Z.: Duplex selections, equilibrium points, and viability tubes, Pure Matematics
and Applications (online publikáció), 2015. (DOI. 10.1515/puma-2015-0011)

10. Kánnai Z.: Uniform convergence for convexification of dominated pointwise
convergent continuous functions, Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis de
Rolando Eötvös Nominatae Sectio Mathematica, 59 (2016), pp. 95-100.
11. Kánnai Z.: A One-to-one Popcorn function, The American Mathematical Monthly, Vol.
124, No. 8 (October 2017), pp. 746-748.
12. Kánnai Z.-Szabó I.-Tallos P.: Nemkonvex irányítási feladatok, Szigma Folyóirat
XLVIII. (2017) 3-4. pp. 95-99.
13. Kánnai Z.: A proof that the Borel tribe of the reals has cardinality continuum without
using ordinals, The Journal of Mathematical Analysis and Applications (közlésre
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Tankönyvek
1. Kánnai Z.-Szabó I.-Tallos P.: Varációszámítás és optimális irányítás (elektronikus
tankönyv), Budapesti Corvinus Egyetem, TÁMOP, Typotex Kiadó, 2013.
2. Kánnai Z.: Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban (elektronikus
tankönyv), Budapesti Corvinus Egyetem, TÁMOP, Typotex Kiadó, 2013.
3. Szabó I. – Kánnai Z.: Az általános egyensúlyelmélet matematikai eszközei, a Budapesti
Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködési megállapodása keretében
kiadott mű, Budapest, 2017. ISBN 978-963-503-645-5.
Tanulmányok
1. Kánnai Z.-Szabó I.-Tallos P.: Általánosított gradiens rendszerek, Egyensúly és optimum:
Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára. Szerk: Solymosi Tamás Szerk: Temesi
József, Budapest: Aula Kiadó, 2012. pp. 89-96.
2. Kánnai Z.-Szabó I.-Tallos P.: Életképesség-elmélet és gazdasági modellezés, Budapesti
Corvinus Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékének
munkatársai Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás: Tanulmányok
Zalai Ernőnek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2013. pp. 97-108.
2. Oktatás és tananyagfejlesztés
A Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjein 1992 óta tanítok és veszek részt
tananyagok kialakításában. Egyetemünk profiljából adódólag a Matematika Tanszék
biztosítja az itt folyó közgazdasági és társadalomtudományi képzés módszertani
hátterét. Nálunk négy szinten folyik matematikai jellegű képzés: alapszinten, speciális
szinten, graduális és posztgraduális szinten. A speciális szint az idők során különböző
formákban jelent meg, de ettől függetlenül mindig a kezdetektől való közgazdasági
elitképzés főszerepét töltötte be, s a különböző képzési formáira egyaránt áll az, hogy
az általános közgazdászképzéshez képest mélyebb matematikai ismereteket nyújtott, és
az is, hogy a speciális szakot végzett hallgatók adták a banki-pénzügyi szféra elemzői
tevékenységet végző munkatársainak zömét. Jómagam bár mindegyik képzési forma
oktatásában rendszeresen vettem részt, de a speciális szak az, amelyben a legtöbbet
oktattam eddig, s e képzés mindegyik tananyagfejlesztésének 1992 óta aktív részese

voltam, beleértve a gazdaságmatematikai elemző szak 2003-as bevezetését és az azt
érintő tananyagfejlesztést is. Ettől kezdve egyre inkább a graduális képzés
tananyagfejlesztésében is meghatározó módon vettem részt, jóllehet már a
korábbiakban is oktattam nemcsak a graduális szintű, de a doktori képzésben is. Az
osztatlan gazdaságmatematikai elemző szak a bologna-i rendszerre való átállással
formálisan megszűnt, s az utódszak képzési szintje ha nem is sokkal, de mégis
látványosan visszaesett. Szinte azonnal a szak megszűntét követően elkezdődött az
Egyetemen belüli közös gondolkodás és útkeresés az osztatlan szak esetleges
visszaállítására nézve. Ennek keretén belül született Pintér Miklóssal és Tasnádi
Attilával közösen írt, és a Közgazdasági Szemlében megjelent 2010-es dolgozatunk,
amelyben azt mértük föl, hogy a párhuzamos külföldi gazdasági képzésekben mekkora
súllyal szerepel a matematikaoktatás. Vizsgálatunk eredménye az volt, hogy általában
a külföldi közgazdasági elitképzések a hazaihoz képest jóval komolyabb szinten
oktatnak és használnak matematikát. E publikációnak is szerepe volt abban, hogy az
idei évtől visszaállt az osztatlan speciális képzés, gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemző szak néven, amelyet a korábbi osztatlan gazdaságmatematikai elemző szakhoz
képest felkészültebb és csiszoltabb tananyagbázissal tudunk fogadni. Az egyes tárgyak
tananyagát, különösen az optimalizási témaköröket is felölelőkét, kollégáimmal együtt
olyan kidolgozott példákkal is kiegészítettük, amelyek nemcsak közgazdasági
témájúak, de szervesen kapcsolódnak a közgazdasági tárgyak tananyagához is. A
gazdaságmatematikai elemző szak, amely a régi tervmatematika szaknak is kései
jogutóda volt, már a 90-es évek elején, Dancs István részéről fölmerült, de sok
matematikus és közgazdász kitartó erőfeszítésére is szükség volt ahhoz, hogy nem
sokkal az ezredforduló után megvalósulhasson; és büszkén mondhatom, hogy jómagam
is eme erőfeszítések szinte minden egyes mozzanatának tanszéki szinten részese voltam.
Mindezek eredményeképp nemcsak olyan analízisoktatást alakítottunk ki, amely
kevéssel marad el a matematikusképzésétől (az is talán csak az alacsonyabb óraszám
miatt), de a közgazdasági elitképzésben olyan – egyébként hozzá szükséges – tárgyak
is megjelenhettek, mint a mértékelmélet, funkcionálanalízis, sőt szakirányokon belül
parciális differenciálegyenletek és optimális irányítások is, amelyek a
természettudományi képzésekben megjelenő párhuzamos tárgyaktól szinte csak az
esetenkénti közgazdasági példaanyagukban ütnek el. (A példaanyag viszont természetes
módú kapcsolódást jelent az alkalmazott diszciplínák felé: konvex programozás,
mikroökonómia, statisztika, matematikai pénzügyek.) Ezen említett matematikai
tárgyak közül az első kettőt kétévi rendszerességgel oktatom, de az utóbbi kettőből is
többször tartottam kurzust, Ph.D. hallgatók számára is.
Hangsúlyozni kívánom, hogy Tanszékünkön olyan munkamegosztás van érvényben,
amelynek strukturáltsága erősen determinált; önálló doktoranduszokkal
hagyományosan csak már kinevezett egyetemi tanárok foglalkoznak (a matematika
természetéből adódó nehézségeknek köszönhetően egyébként is rendszerint kevesebb
doktorandusz dolgozik nálunk, mint Karunk más tanszékein). Én magam például eddig
a tanszéki szintű munka részeként a különböző közgazdasági és pénzügyi modellek
absztrakt elméleti hátterének kidolgozását kaptam fő és állandó feladatul. A doktori
programban ezért mindeddig az óratartásokat leszámítva csak közvetve vettem részt.
Azonban a doktori iskola Tanszékünket érintő mindegyik tárgyának tananyagában –
különösen egyes elméleti tételek bizonyításában – az én munkám is nem csekély
mértékben benne van, az optimalizálástól kezdve a sztochasztikus analízisig. A jelen
pályázat kiírása az, amely az állást betöltő egyetemi tanár feladatául szabja többek
között a doktori iskolában való aktívabb részvételt.

A Budapesti Corvinus Egyetem Matematika Tanszékén az elmúlt 10 évben tartott
előadások és gyakorlatok
 Analízis I-II. előadás és gyakorlat (4+2 ill. 2+2), gazdaságmatematikai elemző szak
(osztatlan), gazdaságelemző BSc, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemző szak
(osztatlan); mindegyik esetében tárgyfelelős is
 Analízis előadás és gyakorlat, gazdaságinformatikus levelező alapszak
 Lineáris algebra előadás és gyakorlat, gazdaságinformatikus levelező alapszak
 Valószínűségszámítás előadás és gyakorlat, gazdaságinformatikus levelező alapszak
 Matematika I. gyakorlat (2+2), alkalmazott közgazdaságtan BSc, emberi erőforrások
BSc
 Matematika II. gyakorlat (2+2), alkalmazott közgazdaságtan BSc, emberi erőforrások
BSc
 Mértékelmélet előadás és gyakorlat (2+2), gazdaságmatematikai elemző (osztatlan)
szak, gazdaságelemző BSc, közgazdaságtan PhD. (tárgyfelelős)
 Funkcionálanalízis előadás és gyakorlat (2+2), gazdaságmatematikai elemző (osztatlan)
szak, gazdaságelemző BSc, közgazdaságtan Ph.D. (tárgyfelelős)
 Parciális differenciálegyenletek előadás és gyakorlat (2+2), gazdaságmatematikai
elemző szak (csak az osztatlan képzés idején; tárgyfelelős)
 Dinamikai rendszerek alapjai előadás és gyakorlat (2+2), gazdaságelemző BSc.
 Differenciálegyenletek gyakorlat (2+2), biztosítási és pénzügyi matematika MSc (az
ELTE Matematikai Intézetével közös kurzus)
 Optimális irányítások elmélete (2+2), gazdaságmatematikai elemző (osztatlan) szak,
gazdaságmatematikai elemző MSc.
 Optimal control (angol), gazdaságinformatika Ph. D. (2+2), tárgyfelelős.

Részvétel szakok képzési tematikájának kidolgozásában
 Gazdaságelemző BSc: analízis, mértékelmélet, funkcionálanalízis, 2007, 2013.
 Biztosítási és pénzügyi matematika MSc: differenciálegyenletek, 2009.
 Gazdaságmatematikai elemző MSc: optimális irányítások elmélete, 2013.
 Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemző osztatlan szak: analízis I-II, mértékelmélet,
funkcionálanalízis, 2016.
Szakdolgozat témavezetés az elmúlt 10 évben
 Gazdaságmatematikai elemző (osztatlan) szak: 2 szakdolgozat, gazdaságelemző BSc: 5
szakdolgozat, alkalmazott közgazdaságtan BSc: 2 szakdolgozat, gazdaságmatematikai
elemző MSc 1 szakdolgozat.
TDK témavezetés
Papp Márk 2015, Loboda András 2017.
Szakkollégiumi kurzus
 Közönséges differenciálegyenletek, Heller Farkas Szakkollégium, 2009.
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A szakmai pályát érintő tudományágak megjelölése

Az alábbi diszciplínák természetükből adódólag tartalmaznak átfedéseket, így publikációim
egy része ezek közül többhöz is tartozik.

1. Differenciáltartalmazások életképesség-elmélete (11 tudományos dolgozat, 1 referált
konferenciakiadvány és 2 tanulmány)
2.
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tudományos

dolgozat,

1

referált

6. Matematikai közgazdaságtan (1 tudományos szakkönyv)
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Munkaprogram

Egyetemi tanárként a pályázati kiírásnak megfelelően matematikai tárgyakat szeretnék
oktatni mindegyik képzési (alap-, mester- és doktori) szinten, ami részben az eddigi
munkám folytatása, emellett ugyanakkor a doktori iskolák munkáját szeretném kutatási és
oktatási témáimmal az eddigieknél jobban erősíteni, mind az oktatásban, mind pedig a
tananyagfejlesztésben. Egyetemünk profiljából adódólag a Matematika Tanszék biztosítja
az Egyetemen folyó közgazdasági és társadalomtudományi kutatások és képzések
módszertani hátterét. Ez tradicionálisan kiterjed az optimumszámítás, a statisztika és az
általános egyensúlyelmélet területére. Az utóbbi időben (az elmúlt 15-20 évben) fontos
szerephez jutottak a pénzügyi modellezés matematikai problémái is. A pénzügyi modellezés
matematikai háttere nagyságrendekkel bonyolultabb, mint a hagyományos matematikai
közgazdaságtan eszköztára. A felhasznált tételek lényegében lefedik a modern matematika
csúcseredményeinek teljes arzenálját. Ez szükségessé teszi, hogy az Egyetemen az absztrakt
matematikai területekről is jelentős kutatási és oktatási potenciál álljon rendelkezésre. A
tanszékünkön folyó oktatás és kutatás munkamegosztása keretében én magam a különböző
közgazdasági modellek absztrakt elméleti hátterének kidolgozását kaptam állandó feladatul.
Ennek megtartása mellett szeretnék a közvetlen alkalmazások irányába is elmozdulni. A
jelenlegi tőzsdei kereskedelem nagyrészt algoritmusokon keresztül folyik, amely
algoritmusok egyidejűleg tartalmaznak bonyolult matematikai megfontolásokat,
számítástechnikai fogásokat és elméleti pénzügyi alapelveket. A pénzügyi eszközök
hatékony használata nem valósítható meg az általam korábban is oktatott és kutatott
matematikai eszközök ismerete nélkül. Nézetem szerint mindez fontos kihívást jelent
manapság, midőn a tehetséges és matematikai látásmóddal rendelkező hallgatók egyre
nagyobb arányban jelennek meg Egyetemünkön, és ugyanez – bár kisebb léptékben – a
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemző szakra is érvényes. A különböző képzési szintek
mindegyikén azt a vonalat kívánom erősíteni, amely szerint az egyetem elsődleges
fontosságú tevékenysége még mindig a szellemi elit képzése, amelynek legnagyobb
össztársadalmi értéke elsősorban nem a végzettek magas számában, hanem azok egyetemes
célokra használható képességében nyilvánul meg. Ez a tény a mára szokásossá válthoz
képest felértékeli az oktatás szerepét (nem a kutatás ellenében, hanem a kutatással való
összehangolásban).
Mivel pályám legnagyobb részét egy közgazdasági egyetemen, ugyanakkor azon belül egy
matematika tanszéken matematikusként töltöttem, így kutatómunkámra nézve kezdettől
fogva determinált volt, hogy amivel foglalkozom, az egyaránt legyen „tiszta” matematika
és közgazdasági vonatkozású. Ennek megfelelően továbbra is ilyen jellegű kutatásokat
szeretnék folytatni, egyes részekben azonban némi hangsúlyeltolódással. Például a
dinamikai rendszerek modern vizsgálati módszerei különösen alkalmasak pénzügyi és
közgazdasági modellek vizsgálatára, ám ebbéli hatékonyságukhoz képest alkalmazásuk az
elemzői munkáknak még mindig csak elég szűk keresztmetszetében jelenik meg. Ezért
kívánatosnak tartom, hogy a releváns dinamikai módszerek a korábbiaknál szélesebb
spektrumban álljanak rendelkezésre a graduális és doktori képzésekben. A közgazdasági
kutatásban-oktatásban még mindig nem eléggé kiaknázott differenciálegyenletes

módszerekre szeretnék a jövőben a graduális és doktori képzésben nagyobb hangsúlyt
fektetni. Ezeken túlmenően, a közgazdasági dinamikában hatékony nyelvezettel rendelkező
differenciáltartalmazások vizsgálatát az eddigieknél szélesebb körben kívánom ösztönözni
a doktori programban, jövendőbeli doktoranduszaim számára.
A feltételes optimalizáláshoz illetve irányításelmélethez kapcsolódó munkámat továbbra is
folytatni kívánom, a pályázati kiírásnak megfelelően vizsgálataimat kiterjesztve a hozzájuk
kapcsolódó modern analízisbeli, funkcionálanalízisbeli és mértékelméleti részterületekre.
Emellett a pénzügyek matematikai eszközeit illetőleg is kívánok kutatómunkát végezni. A
pénzügyi kutatások utóbbi évtizedeiben népszerűvé vált a folytonos idejű modellek
használata. Ezek elméleti háttere a lehetőségekhez képest jól kidolgozott, és az a
tanszékünkön fejlesztett tananyagok között jórészt meg is jelenik, Medvegyev Péter
munkásságának eredményeképp. Ami e tekintetben a kialakult képzésben valamennyire
hiányosnak mondható, az a pénzügyi dinamika egyenleteinek (sztochasztikus
differenciálegyenleteknek) technikai értelemben vett megoldási módszereit, a formulákkal
való megoldhatóság kérdéseit érinti. A jövőben az eddigieknél nagyobb szerepet szeretnék
vállalni a pénzügyi oktatásban, és a pénzügyi differenciálegyenletekre olyan módszertant
kidolgozni, amely a legegyszerűbb típusúaktól kezdve a bonyolultakig, kiegyenlített
fokozatossággal vezeti el a hallgatókat a szóbanforgó egyenletek megértéséig és kezeléséig.
Ez reményeim szerint képes lesz ellenébe hatni annak, hogy a pénzügyek elméleti illetve
gyakorlati szempontú vizsgálata egymástól eltávolodjék. Nem szabad kihasználatlanul
hagyni azt, hogy ez a terület tipikusan olyan dolgokat vizsgál, amelyek elméleti háttere
nagyon fajsúlyos, ugyanakkor a mindennapok részét képezik. Távlati terveim között
szerepel továbbá a mértékelméleti képzés „kinyújtása” olyan módon, hogy hézagmentes
előzménye lehessen a sztochasztikus folyamatok nehéz tananyagának.

A hivatkozások megjelenítésével ellátott publikációs lista az MTMT adattárból
Kánnai Zoltán
MTMT-azonosító: 16490
https://vm.mtmt.hu/search/docres.php?lang=0&filter=4&SCTrue=1&SCFalse=1&SCNull=1&AuthorID=1
0011783
2017
1. Kánnai Z , Szabó I , Tallos P
Nemkonvex irányítási feladatok
SZIGMA XLVIII:(3-4) pp. 95-99. (2017)
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság A
Regionális Tudományok Bizottsága
Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság

A
C

Szociológiai Tudományos Bizottság

C

Nyelv: Magyar

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
2. Szabó Imre , Kánnai Zoltán
Az általános egyensúlyelmélet matematikai eszközei
Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2017. 311 p.
( Olvass és tanulj; 7. )
(ISBN:978-963-503-645-5)
Nyelv: Magyar

Link(ek): CorvinusKutatasok
Könyv /Szakkönyv /Tudományos
3. Zoltán Kánnai
A One-to-One Popcorn Function
AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 124:(8) pp. 746-748. (2017)
Folyóirat szakterülete: Mathematics (miscellaneous) helyzete: Q3
Nyelv: Angol

Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
A palpable example for a one-to-one Thomae-type popcorn continuous function of the real line is constructed.

2016
4. Zoltán Kánnai
Uniform Convergence For Concexification Of Dominated Pointwise Convergent Continuous Functions
Annales Univ. Sci. Budapest 59: pp. 95-100. (2016)
Nyelv: Angol

Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

2015
5. Kánnai Zoltán
Duplex selections, equilibrium points, and viability tubes
PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS 25:(1) pp. 19-33. (2015)
Nyelv: Angol

Link(ek): DOI, Teljes dokumentum
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
On-line kiadva: 2015.10.20. Elfogadva: 2015.10.07.

2014

6. Kánnai Zoltán , Szabó Imre , Tallos Péter
Variációszámítás és optimális irányítás
Budapest: Typotex Kiadó, 2014. 151 p.
(ISBN:978-963-2792-37-8)
Nyelv: Magyar

Link(ek): Egyéb URL
Könyv /Szakkönyv /Tudományos
Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045 program támogatásával.
7. Kánnai Zoltán
Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban
Budapest: Typotex Kiadó, 2014. 303 p.
( Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához )
(ISBN:978 963 279 236 1)
Nyelv: Magyar

Link(ek): Egyéb URL
Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási
Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045 számú projekt keretében.

2013
8. Kánnai Zoltán , Szabó Imre , Tallos Péter
Életképességelmélet és gazdasági modellezés
In: Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékének munkatársai
Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás: Tanulmányok Zalai Ernőnek . 615 p.
Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2013. pp. 97-108.
(ISBN:9789631660883)
Nyelv: Magyar

Befoglaló mű link(ek): BCE katalógus
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos

2012
9. Kánnai Zoltán , Szabó Imre , Tallos Péter
Általánosított gradiens rendszerek
In: Solymosi Tamás , Temesi József (szerk.)
Egyensúly és optimum: Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára . 245 p.
Budapest: Aula, 2012. pp. 89-96.
(ISBN:978 963 339 018 4)
Nyelv: Magyar

Befoglaló mű link(ek): CorvinusKutatasok
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos

2010
10. Kánnai Zoltán , Pintér Miklós , Tasnádi Attila
Matematikaoktatás a bolognai típusú gazdasági képzésekben
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 58:(3) pp. 261-277. (2010)
Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság
A
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
A
Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság A
Politikatudományi Bizottság
Regionális Tudományok Bizottsága

A
A

Szociológiai Tudományos Bizottság

B

Nyelv: Magyar

Link(ek): CorvinusKutatasok, Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 5 Összesen: 5
1

Debrenti E

How we teach Mathematics? In: Teaching Mathematics III: Innovation, New Trends, Research, Verbum, 2012.

2

Edith Debrenti

Mathematics used in economics In: Economic environment changes in the Carpathian basin, Státus Kiadó, 2013.

3

Debrenti E

ACTA DIDACTICA NAPOCENSIA 6: 23-32 (2013)

4

Debrenti E

Középértékszámítás - egy megértési teszt eredményei In: Sokszínű pedagógiai kultúra, International Research Institute, 2014.

5

Baksa-Haskó Gabriella Teaching Information Technology in Economics and Business Administration Training Programs, 2014.

11. Kánnai Zoltán
Lokális energiamódszer kicsi rendben gerjesztett Liénard-egyenletekre
SZIGMA 41:(1-2) pp. 19-37. (2010)
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság A
Regionális Tudományok Bizottsága
Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság
Szociológiai Tudományos Bizottság

A
C
C

Nyelv: Magyar

Link(ek): Teljes dokumentum, Matarka
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

2008
12. Zoltán Kánnai
The sectoroid version of the Farkas Lemma
MATHEMATICA PANNONICA 19:(1) pp. 117-124. (2008)
Nyelv: Angol

Link(ek): Kiadónál
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

2007
13. Z Kánnai , P Tallos
Viability theory and economic modeling
CAMEF Pretoria Workshop (konferenciaelőadás), Pretoria, Dél-Afrika, 2007 (2007)
Nyelv: Angol

Egyéb /Nem besorolt /Tudományos
14. Z Kánnai
Farkas' theorem and smooth programming easily
CAMEF Pretoria Workshop (konferenciaelőadás), Pretoria, Dél-Afrika, 2007 (2007)
Nyelv: Angol

Egyéb /Nem besorolt /Tudományos

2003
15. Kánnai Zoltán , Tallos Péter
Viable solutions to nonautonomous inclusions without convexity
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH 11:(1) pp. 47-55. (2003)
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság B
Nyelv: Angol

Link(ek): CorvinusKutatasok
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 3 Összesen: 3
1

Cernea A

STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI MATHEMATICA 50: 15-20 (2005)

2

Cernea Aurelian

MATHEMATICAL REPORTS 10: 11-16 (2008)

3

Aitalioubrahim Myelkebir TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS 42: 77-90 (2013)

16. Knut Sydsaeter , Peter I Hammond
Tallos Péter , Magyarkúti Gyula (szerk.)
Kánnai Zoltán , Magyarkúti Gyula , Medvegyev Péter , Palágyi Zoltán , Puskás Csaba , Racsmány Anna ,
Solymosi Tamás , Szabó Imre , Tallos Péter (ford.);
Matematika közgazdászoknak
Budapest: Aula, 2003.
(ISBN:963-9478-56-3)
Nyelv: Magyar

Link(ek): OSZK
Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási
2. jav. kiad.

2000
17. Kánnai Zoltán

Dekompozábilis halmazok
ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 20:(1) pp. 35-44. (2000)
Nyelv: Magyar

Link(ek): Matarka
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

1999
18. Kánnai Zoltán , Tallos Péter
Selections, differential inclusions and economic modeling
SZIGMA 29:(4) pp. 213-220. (1999)
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság A
Regionális Tudományok Bizottsága
Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság

A
C

Szociológiai Tudományos Bizottság

C

Nyelv: Angol

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

1998
19. Kánnai Z , Tallos P
Potential type inclusions
In: Jan Andres , Lech Gorniewicz , Paolo Nistri (szerk.)
Differential Inclusions and Optimal Control . 289 p.
Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. pp. 215-222.
( Lecture Notes in Nonlinear Analysis; 2. )
(ISBN:83 231 0957 5)
Nyelv: Angol

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos
Független idéző: 2 Függő idéző: 2 Összesen: 4
1

CERNEA AURELIAN MATHEMATICAL REPORTS 5: 37-43 (2003)

2 * Kánnai Zoltán et al

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH 11: 47-55 (2003)

3

RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO 54: 109-118 (2005)

Cernea Aurelian

4 * Tallos Péter et al

Viability theory and economic modeling, 2008.

1995
20. Kánnai Zoltán , Tallos Péter
Stability of solution sets of differential inclusions
ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED 61:(2) pp. 197-207. (1995)
Nyelv: Angol

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 23 Függő idéző: 1 Összesen: 24
1

Artstein Z

2 * Joo I et al

DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS 3: 509-515 (1997)
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 83: 171-177 (1999)

3

Górniewicz Lech

ARCHIVUM MATHEMATICUM 36: 343-382 (2000)

4

Cernea A

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL I CUZA DIN IASI - SERIE NOUA - MATEMATICA XLVIII: 229-236 (2002)

5

Cernea Aurelian

ARCHIVUM MATHEMATICUM 39: 293-298 (2003)

6

Cernea Aurelian

Some qualitative properties of solutions to nonconvex hyperbolic differential inclusions In: EQUADIFF, 2003.

7

Carnea A

ELECTRONIC JOURNAL OF QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 2007: 1-8 (2007)

8

Cernea A

SEMINAR ON FIXED POINT THEORY COMPUTATION AND APPLICATIONS 9: 441-447 (2008)

9

Cernea A

SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE. BULLETIN MATHEMATIQUE 51: 137-143 (2008)

10

Cernea Aurelian

ARCHIVUM MATHEMATICUM 44: 237-244 (2008)

11

Cernea A

MATHEMATICAL COMMUNICATIONS 13: 107-114 (2008)

12

Aurelian Cernea

REVUE ROUMAINE DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES / ROMANIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED
MATHEMATICS 53: 277-283 (2008)

13

Cernea Aurelian

FASCICULI MATHEMATICI 41: 45-54 (2009)

14

Cernea A

DEMONSTRATIO MATHEMATICA 42: 723-730 (2009)

15

A Cernea

FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS 12: 433-442 (2009)

16

Cernea A

JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY 23: 390-394 (2010)

17

Aurelian Cernea

STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI MATHEMATICA 55: 105-113 (2010)

18

Cernea Aurelian

ANALELE UNIVERSITATII BUCURESTI SERIES MATHEMETICA-INFORMATICA LX: 127-137 (2011)

19

Cernea A

FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS 15: 183-194 (2012)

20

Cernea A

SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE. BULLETIN MATHEMATIQUE 56: 181-189 (2013)

21

Cernea Aurelian

SURVEYS IN MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS 8: 115-124 (2013)

22

CERNEA
AURELIAN

JOURNAL OF FRACTIONAL CALCULUS AND APPLICATIONS 4: 169-176 (2013)

23

Cernea Aurelian

ROMAI JOURNAL 9: 51-60 (2013)

24

Aurelian Cernea

Advances in Dynamical Systems and Applications 9: 87-96 (2014)

21. Kánnai Zoltán , Tallós Péter
Stability of solution sets of differential inclusions
ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED 61:(1-4) pp. 197-207. (1995)
Nyelv: Angol

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 2 Összesen: 2
1

Cernea A ELECTRONIC JOURNAL OF QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 8: # (2007)

2

Cernea A ARCHIVUM MATHEMATICUM 44: 237-244 (2008)

1993
22. Z Kánnai
Contraction-selection theorem and perturbed Lipschitz inclusions
PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 4:(4) pp. 479-491. (1993)
Nyelv: Angol

Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 4 Összesen: 4
1

Tolstonogov AA Continuous selectors of fixed point of sets of multifunctions with decomposable values and their applications, 1997.

2

Tolstonogov AA SET-VALUED ANALYSIS 6: 129-147 (1998)

3

Tolstonogov AA SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 40: 595-607 (1999)

4

Tolstonogov AA SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 40: 1173-1187 (1999)

1992
23. Z Kánnai
Viability theorems on strongly sleek tubes
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE
SECTIO COMPUTATORICA 13: pp. 63-75. (1992)
Nyelv: Angol

Link(ek): Teljes dokumentum
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Függő idéző: 1 Összesen: 1
1 * Z Kánnai PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 1: 241-249 (1990)

24. Kánnai Zoltán , Tallos Péter
Viable trajectories of nonconvex differential inclusions
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 18:(2) pp. 295-306. (1992)
Nyelv: Angol

Link(ek): DOI, WoS
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 4 Függő idéző: 3 Összesen: 7
1 * Z Kánnai

PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 1: 241-249 (1990)

2

Goncharov VV

Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA 2: 1-19 (1995)

3

Dong Wang et al

ACTA MATHEMATICA SINICA 42: 018 (1999)

4

Donchev Tzanko et
Novi Sad J. Math 31: 35-44 (2001)
al

5

Cernea Aurelian

REVUE ROUMAINE DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES / ROMANIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED
MATHEMATICS 48: 385-392 (2003)

6 * Tallos Péter et al

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH 11: 47-55 (2003)

7 * Tallos Péter et al

Viability theory and economic modeling, 2008.

1991
25. Z. Kánnai
An existence theorem for differential inclusions in Banach spaces
PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 2:(1) pp. 23-31. (1991)
Nyelv: Angol

Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

1990
26. Z Kánnai , I Szabó

Viability theorems in Banach spaces
PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 1:(1) pp. 25-38. (1990)
Nyelv: Angol

Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Függő idéző: 2 Összesen: 2
1 * Z Kánnai

PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 1: 241-249 (1990)

2 * Szabó Imre Duális megközelítések a mikroökonómiában, 2001.

27. Z Kánnai
Viability theorems with convex and weakly compact right-hand side
PURE MATHEMATICS AND APPLICATIONS SERIES B 1:(4) pp. 241-249. (1990)
Nyelv: Angol

Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
28. Z Kánnai , I Szabó
Generalized convexity, Sixth conference of program designers
Sixth conference of program designers. szerk. Iványi A., Eötvös Loránd Tudományíegyetem, Budapest, 1990. ,
(konferenciaelőadás) (1990)
Nyelv: Magyar

Egyéb /Nem besorolt /Tudományos
29. Z Kánnai , I Szabó
Compactly generated spaces and the upper semicontinuity
Sixth conference of program designers. szerk. Iványi A., Eötvös Loránd Tudományíegyetem, Budapest, 1990. ,
(konferenciaelőadás) (1990)
Nyelv: Angol

Egyéb /Nem besorolt /Tudományos

Nyilatkozat

Alulírott dr. Kánnai Zoltán nyilatkozom arról, hogy a TIR-be feltöltött pályázat tartalma
megegyezik a nyomtatott „szűkített” példány tartalmával.

Budapest, 2017. november 20.

dr. Kánnai Zoltán

