SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
1. Tanulmányok. dr. Simonovits András 1946-ban születtem Budapesten.
Az ELTE TTK matematikus szakát 1970-ben végeztem el. 1976-ban
ugyanitt matematikai egyetemi doktori címet szereztem "Prioritásos sorban
állási modellek" című értekezésemmel.
2. Tudományos fokozatok. 1982-ben az MKKE-n megvédtem a „Teljesen
decentralizált szabályozás” című közgazdaságtudomány kandidátusi
értekezésemet. 1991-ben a BKE-n megszereztem a közgazdaságtudományok doktora címét a „Ciklus és stagnálás a szocialista
gazdaságban: Makronövekedési modellcsalád” című értekezésemmel.
1999-ben habilitáltam a BKÁE-n „Az együttélő korosztályok modelljei” c.
előadásommal.
3. Munkahelyek.
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Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozom, 1992 óta tudományos
tanácsadóként. Többször kutattam és oktattam nyugati egyetemeken és
kutatóintézetekben, negyed-, fél-, ill. egész évet. Oroszból és angolból
középfokú nyelvvizsgám van, franciául értek. 1993 és 1999 között a BKE
Mikroökonómia Tanszékének címzetes egyetemi tanára voltam, ott
habilitáltam 2000-ben. 1996. óta a Közép-Európai Egyetem Közgazdasági
Tanszékén rendszeres vendégtanárként oktatok. 1999. szeptember óta
félállásban a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kar
Matematika Intézete Differenciálegyenletek Tanszékén dolgozom egyetemi
tanárként, ahol a közgazdasági sáv kialakításáért vagyok felelős, 2001.
augusztusa óta egyetemi tanárként. A különféle egyetemeken számos
egyetemi szakdolgozat születésénél bábáskodtam.
4. Publikációk.
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Társszerkesztőként egy magyar és két angol könyvet jegyeztem. Magyar és
angol nyelvű hivatkozásaim száma kb. 90, illetve 170. Rendszeresen írok
ismeretterjesztő cikkeket. 2009. májusában jelent meg „Válogatott
fejezetek a matematika történetéből” a Typotex-nél.
5. Konferenciák. Számos hazai és nemzetközi konferencián vettem részt,
gyakran előadást is tartottam.
6. Szakértői munka. A jelzálogkölcsön és a nyugdíjreform témakörében
közgazdasági tanácsadást végeztem, 2010 óta szakértőként gyakran
szerepelek újságokban, TV-ben és rádióban.
7. Társadalmi tevékenységek. 1993-2008 között tagja voltam a Structural
Change
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szerkesztőségének, és 1992-2000 között tagja voltam az Econometric
Society Winter Symposium senior testületének. 1997-2000. között tagja
voltam
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Közgazdaságtudományi Intézményi Bizottságának. Hosszú évek óta tagja
vagyok a Gazdaságmodellezési Társaságnak és az MTA Közgazdasági
Bizottságának, újabban a Magyar Közgazdasági Egyesületnek. 2008–2011
között az MTA Közgazdasági Bizottsági elnöke voltam és jelenleg az
MTA Társadalomtudományi Kuratórium tagja vagyok. Váltakozva az
Econometric Society és a European Economic Association tagja vagyok.
8. Elismerések. 1974-ben a Farkas Gyula díjat kaptam a matematika
közgazdasági alkalmazásáért. 1978-ban 10 hónapos CORE ösztöndíjat
nyertem a louvain-la-neuve-i (Belgium) Université Catholique de Louvain
egyetemen. 1992-ben 4 hónapos CentER ösztöndíjat kaptam a Tilburgi
Egyetemen (Hollandia). 1997-ben 4 hónapos Fulbright ösztöndíjjal a
Boston University-n kutattam. Különféle hazai és nemzetközi kutatási
pályázatokon rendszeresen részt veszek, általában sikerrel. 2007. augusztus
20-án a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével tüntettek ki. 2012-ben
megválasztottak az Academia Europeae tagjává.

2

Budapest, 2012.
(Simonovits András
Budapest, Házmán u. 13, 1026)
e-mail: simonov@econ.core.hu

3

