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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaságtudományi Intézet könyvtárának 1991 óta könyv-
tárosa, 2005 óta vezetője. Tanulmányait az ELTE könyvtárszakán végezte. Szakmai 
érdeklődése középpontjában az információközvetítés hatékony formáinak kialakí-
tása és a közgazdasági információk elektronikus/online lelőhelyeinek felkutatása és 
szolgáltatása áll.

• BÖLCSKEI VANDA közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 
2006-ban. 2006 óta az Infrapont Kft. tanácsadója. Szakterülete a távközlés-szabá-
lyozás és a piacelemzés. Az elektronikus hírközlés mellett az utóbbi időben más 
hálózatos iparágak – posta – szabályozásának kérdésével is foglalkozott.

• ÉDES BALÁZS közgazdász, diplomáját a Budapest Corvinus Egyetemen szerezte, 
ahol jelenleg PHD-hallgató. 2007 óta az Infrapont Kft. tanácsadója, ahol legfőképpen 
hálózatos iparágak szabályozásával kapcsolatos kérdések elemzésével foglalkozik, 
leginkább a távközlési és a postai szektorban. Emellett részt vesz üzleti elemzések 
készítésében is, mindenekelőtt távközlési szolgáltatók számára. 2005 óta foglalko-
zik a vasúti szektor gazdasági vonatkozású problémáival, ezen a területen számos 
projektben vett részt, amelyek tematikájukat tekintve a szabályozási jellegű problé-
máktól a döntéstámogató, stratégiai jellegű kérdésekig terjedően változatos képet 
mutatnak.

• KISS FERENC LÁSZLÓ 1972 és 1986 között a Bell Canada, 1986 és 1994 között pedig 
az amerikai Bellcore (Bell Communications Research) közgazdászkutatója, 1990 és 
2006 között az International Telecommunications Society egyik igazgatója, 1988–
1989-ben a Magyar Posta egyik világbanki projektjén dolgozik, 1992 és 1994 között 
a Matáv, majd 1995 és 2002 között a Hírközlési Főfelügyelet vezető közgazdasági fő-
tanácsadója, 2004 óta a Pannon Egyetem e-gazdaságtan tanszékének a vezetője. 1987 
óta folytat nemzetközi közgazdasági, infokommunikációs és energiaipari tanácsadói 
tevékenységet Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Japánban, Ausztráliában és 
Új-Zélandon. Ügyfelei között számos kormány és világcég található. A szabályozás 
gazdaságtanával 1974 óta foglalkozik. Nagyszámú nemzetközi publikáció szerzője.

• KISS KÁROLY MIKLÓS egyetemi docens, tanszékvezető, Pannon Egyetem, Közgaz-
daságtan tanszék. Fő kutatási területei: közszolgáltatások szabályozása, hálózatos 
javak szabályozása (főképpen a hálózatok összekapcsolási kérdései és szabályozása), 
az információ közgazdaságtana, információs aszimmetria. A távközlési és postai 
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iparágat érintő számos – többek között a Nemzeti Hírközlési Hatóság (korábban 
Hírközlési Főfelügyelet), Gazdasági Versenyhivatal, szakminisztérium (KÖVIM), 
Magyar Posta Rt. számára készülő – kutatásban vett részt.

• KOVÁCS ANDRÁS GYÖRGY jogász-közgazdász, PhD-fokozatát az ELTE Állam és 
Jogtudományi Karán szerezte, szabályozó hatóságok eljárásjoga témakörben. 2003 
óta versenyjogi, piacszabályozási ügyeket tárgyaló bíró, 2009 óta a Legfelsőbb Bí-
róság bírája. 1999 óta az ELTE közigazgatási jogi tanszékének megbízott oktatója, 
2002 óta a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete számos kutatási 
programjának résztvevője.

• LŐRINCZ LÁSZLÓ szociológus-közgazdász, PhD-fokozatát a Budapest Corvinus 
Egyetemen szerezte meg, 2002–2009 között az Infrapont Kft. tanácsadója. Elsősor-
ban távközlés-szabályozással kapcsolatos elemzéseket végez, de részt vett informá-
ciós társadalommal kapcsolatos közpolitikai döntés-előkészítő, elemző és kutatási 
projektekben (magyar és európai uniós kormányzati szervek számára), illetve üzleti 
elemzések készítésében távközlési szolgáltatók számára. Érdeklődési köre az elmúlt 
időszakban a közgazdasági kérdések empirikus felvételekkel való megközelítése.

• LŐRINCZ SZABOLCS közgazdász, 2007 óta az Európai Unió Versenypolitikai Fő-
igazgatóságán, a Főközgazdász Csoportjában dolgozik (European Commission, Di-
rectorate General Competition, Chief Economist’s Team). Elsősorban empirikus, 
ökonometriai elemzéseket készít a versenypolitikai döntés-előkészítésben. Diplo-
máját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, mester- és PhD-fokozatát az 
Université Toulouse 1-en szerezte.

• MAJOR IVÁN a közgazdaságtudomány doktora, kutató professzor a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan tanszékén, valamint tudomá-
nyos tanácsadó az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében. 1999 és 2009 között 
vezette a veszprémi Pannon Egyetem Közgazdaságtan tanszékét és Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi Doktori Iskoláját. Fontosabb kutatási területei: az aszimmet-
rikus információ és a hálózatos közszolgáltatások szabályozása, a bankok közötti 
információmegosztás közgazdasági problémái. Korábban felkért szakértőként dol-
gozott a Gazdasági Minisztérium, a Hírközlési Főfelügyelet (ma: Nemzeti Hírközlési 
Hatóság), a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Magyar Telekom és 
a Magyar Posta Rt. Számára. 1994 és 1996 között tagja volt a Magyar Telekom Rt. 
igazgatóságának.

• MURAKÖZY BALÁZS 2008-ban szerzett PhD-fokozatot a Közép-európai Egyetemen. 
2006 óta az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik. Kutatási terüle-
téhez elsősorban a vállalatok teljesítményét, viselkedését meghatározó tényezők 
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empirikus vizsgálata tartozik – utóbbiak közül különösen érdekli a szabályozás és a 
gazdaságpolitika más elemeinek hatása. Több európai uniós kutatási programban 
vesz részt, a hazai intézmények közül pedig főleg a Versenyhivatal számára végzett 
kutatásokat. Számos, mikroökonómiához és ökonometriához kapcsolódó kurzust 
tartott, többek között a CEU-n, az ELTE-n és a Rajk László Szakkollégiumban, ahol 
2006 és 2008 között nevelőtanár is volt. Tudományos kérdések mellett gyakran jelen-
nek meg publicisztikái ismeretterjesztő vagy gazdaságpolitikai témákban a sajtóban, 
elsősorban a Magyar Narancsban.

• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt kö-
vetően sikeresen védte meg PhD-dolgozatát. A Közép-európai Egyetemen szerzett 
mester- (LLM), majd SJD fokozatot. Tanulmányokat és kutatásokat folytatott Rot-
terdamban, Heidelbergben, New Yorkban, Bécsben, Hágában és Münchenben. A 
Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
adjunktusa, a CEU Business School megbízott oktatója, a Bibó István Szakkollégium 
műhelyvezető tanára, a Versenyjogi Kutatóközpont kutatója. A Budapesti Ügyvédi 
Kamara tagja. Nagyszámú publikációja jelent meg magyar és angol nyelven. Ezek 
közül kiemelendő Az Európai Unió nemzetközi magánjoga című kézikönyv (HVG–
Orac, 2006) és a Kartelljogi kézikönyv (HVG–Orac, 2008). Fő kutatási területei: 
nemzetközi magánjog, versenyjog és hálózatos iparágak.

• NAGY PÉTER a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen* szerzett okleveles 
közgazdász diplomát 1988-ban. Az egyetem Vállalat-gazdaságtan tanszékén dol-
gozott tanársegédként, majd adjunktusként 1998-ig. 1998 és 2000 között a Matáv 
Stratégiai Igazgatóságának főmunkatársa. 2000 óta az Infrapont Kft. vezető tanács-
adója, részt vett a cég valamennyi fontosabb projektjében. Többek között a távközlési 
liberalizációt megalapozó szakértői munkákban, az elektronikus hírközlésről szóló 
törvény előkészítésében, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, valamint a hírközlési szol-
gáltatóknak nyújtott szabályozási és stratégiai tanácsadói munkákban. Az utóbbi 
években az elektronikus hírközlés mellett más hálózatos iparágakkal – villamos 
energia, vasút, posta – is foglalkozik.

• PÁPAI ZOLTÁN a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleve-
les közgazdász és szociológus diplomát 1988-ban, majd 1994-ben kapott egyetemi 
doktori fokozatot. 1988 és 2006 között a közgazdaságtudományi egyetemen dolgo-
zott tudományos munkatársként, tanársegédként, majd adjunktusként. A Hírközlési 
Főfelügyelet tanácsadója volt 1995 és 1998 között. 1998 óta az Infrapont Tanácsadó 
Kft. ügyvezetője. Szakértőként több projektben közreműködött a magyar telekom-

 * 1990–2004 között: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2004 után Budapesti Corvinus 
Egyetem.
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munikációs piac deregulációjában, törvények és szabályozási döntések előkészítésé-
ben és hatásvizsgálatában, valamint frekvenciakiosztási pályázatok előkészítésében. 
A hálózatos iparágak szabályozási szakértőjeként több szektorban is folyamatosan 
dolgozik tanácsadási projektekben szabályozási, stratégiai, versenyszabályozási té-
mákban mind a szabályozó hatóságok, mind a piaci szereplők számára.

• VALENTINY PÁL tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető az MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott piacok 
elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának kérdései, 
valamint a versenyszabályozás közgazdasági problémái. Oktatott a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Rajk László Kollégiumban, 
a Láthatatlan Kollégiumban és az Erasmus Kollégiumban. Tanácsadóként a Hír-
közlési Főfelügyelettel (1995–2003) és a Magyar Államvasutakkal (1997–2002) állt 
kapcsolatban szabályozási és vállalatátalakítási kérdésekben. Versenyszabályozási 
kérdésekben alkalmanként a Gazdasági Versenyhivatal számára dolgozik. Tagja 
volt a Magyar Villamossági Művek Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi Gázművek Zrt. 
(1993–2007) igazgatóságának.

• VINCE PÉTER az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunka-
társa. 1971-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti 
közgazdasági szakán. 1996-ban lett a közgazdaságtudományok kandidátusa. Kutatási 
területei: a magyar gazdaság szervezeti, szerkezeti, intézményi és vállalatirányítási 
kérdései, az energiapolitika és -gazdálkodás, a privatizáció, a közüzemek szabályozá-
sa, valamint az ezekkel összefüggő nemzetközi tapasztalatok, a vállalati viselkedés, az 
innovációs és alkalmazkodókészség, a versenyképesség, az ipar szervezeti rendszere, 
a vállalatfelvásárlás és tulajdonosi irányítás kérdései a piacgazdaságban.


