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• BÁLINT ÉVA az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet könyvtárának 1991 
óta könyvtárosa, 2005 óta vezetője. Tanulmányait az ELTE BTK könyvtárszakán 
végezte. Szakmai érdeklődése középpontjában az információközvetítés hatékony 
formáinak kialakítása és a közgazdasági információk elektronikus/online lelőhelye-
inek felkutatása és szolgáltatása áll.

• ÉDES BALÁZS közgazdász, 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Karán, jelenleg a BCE Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment 
Tanszék PhD-hallgatója. 2007–2010 között az Infrapont Kft. tanácsadójaként háló-
zatos iparágak szabályozási kérdéseinek elemzésével foglalkozott, főként a távközlési 
és postai szektor területén. 2005 óta fő témája a vasúti iparággal kapcsolatos kérdé-
sek elemzése, ezen a területen számos kutatási és tanácsadói projektben vett részt. 
Tanácsadóként különböző területeken működött közre az önálló Magyar Vasúti 
Hivatal munkájában, jelenleg tanácsadói feladatokat lát el a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatójának kabinetében.

• GERHARDT ERIK szociológus-közgazdász, 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus 
Egyetem Társadalomtudományi Karán. Kutatási területe elsősorban az információs 
társadalom elméleteire, az ezredforduló társadalmi és gazdasági változásainak rend-
szerszintű megközelítéseire, továbbá a médiapiac átalakulására, az üzleti modellek 
változásaira terjed ki.

• HALPERN LÁSZLÓ az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóköz-
pont Közgazdaság-tudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a londoni Centre for 
Economic Policy Research munkatársa. Kutatásokat az árfolyamelmélet; a közép-
kelet-európai árfolyam-politika; a vállalati viselkedés, mikroökonómiai környezet és 
gazdaságpolitika; a multinacionális vállalatok, nemzetközi tőkeáramlás és gazdasági 
növekedés témakörökben folytat.

• 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 
főtanácsadója, 2004-től a Pannon Egyetem e-gazdaságtan tanszékének vezetője volt, 
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2012-től nyugdíjas. 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 vi-
lágcég található. A szabályozás gazdaságtanával 1974 óta foglalkozik. Nagyszámú 
nemzetközi publikáció szerzője.

• MÉRŐ KATALIN az International Business School Budapest (IBS) docense. Ezt meg-
előzően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének igazgatójaként a Felügyeleti 
Politikák és Elemzési Igazgatóságát vezette. 1997 és 2004 között a Magyar Nemzeti 
Bank Pénzügyi stabilitási főosztályának főosztályvezető-helyettese, 1990 és 1997 
között pedig a K&H Bankban töltött be különböző pozíciókat, 1993 és 1997 között 
a Bank Stratégiai és Közgazdasági Igazgatóságát vezette. Banki karrierjét megelő-
zően a Gazdaságkutató Intézetben és a Munkaügyi Kutatóintézetben dolgozott ku-
tatóként. Egyetemi diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen,1 
PhD-fokozatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Fő 
kutatási területe a bankok és a bankrendszer működése, kockázatai és szabályozása.

• MICSKI JUDIT közgazdász, 2008-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Tár-
sadalomtudományi Karán, azóta az Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft. elemzője. 
Eddigi munkája során elsősorban a hálózatos iparágak – a hírközlés, a villamosener-
gia-szektor és a közlekedés – szabályozásával és a szabályozási változások hatásá-
nak elemzésével foglalkozott. Részt vett többek között a hírközlési piacokon jelen 
lévő jelentős piaci erő (JPE) szabályozásával, a megújuló villamosenergia-termelés 
terjedését és hálózati integrálását segítő ösztönző rendszerekkel, illetve a távolsági 
közlekedés keresleti helyettesítésének mérésével foglalkozó kutatási témákban.

• MURAKÖZY BALÁZS 2008-ban szerzett PhD-fokozatot a Közép-európai Egyetemen. 
2006 óta az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében dolgozik. Kutatási te-
rületéhez elsősorban a vállalatok teljesítményét, viselkedését meghatározó tényezők 
empirikus vizsgálata tartozik – utóbbiak közül különösen érdekli a szabályozás és 
a gazdaságpolitika más elemeinek hatása. Több európai uniós kutatási program-
ban vesz részt a vállalatok külpiaci teljesítményével és innovációjával kapcsolatban, 
a hazai intézmények közül pedig főleg a Gazdasági 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 je-
lennek meg ismeretterjesztő vagy gazdaságpolitikai publicisztikái a sajtóban.

 1 1990–2004 között: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2004 után Budapesti Corvinus 
Egyetem.
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• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt 
követően sikeresen védte meg PhD-dolgozatát. A Közép-európai Egyetemen szer-
zett mester- (LLM-), majd SJD-fokozatot (jogi doktori fokozat). Tanulmányokat 
folytatott Rotterdamban, Heidelbergben, New Yorkban. Tanszékvezető egyetemi 
docens a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, a Bibó István Szakkollégium mű-
helyvezető tanára, a Mathias Corvinus Collegium megbízott oktatója, a Versenyjogi 
Kutatóközpont kutatója. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Kutatásokat folytatott 
(vendégkutatóként), illetve vendégoktató volt Bécsben, Hágában, Münchenben, 
Münsterben, Hamburgban, Brnoban és Edinburgh-ban. Több mint 80 publikációja 
(köztük több monográfiája) jelent meg magyar, angol és német nyelven. Fő kutatási 
területei: nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági jog, versenyjog és hálózatos 
iparágak.

• NEMÉNYI JUDIT közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa. 
2005–2011 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, 1996-
2001-ig pedig a Magyar Nemzeti bank vezető közgazdásza és igazgatósági tagja 
volt. A monetáris és költségvetési politika, az államadósság-kezelés és az európai 
integráció elméleti és gyakorlati kérdéseinek szakértője. A Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem népgazdasági tervező-elemző szakán, a matematikai-köz-
gazdasági szakágazaton szerzett diplomát 1974-ben. Szakmai pályáját ökonometriai 
modellezőként kezdte, 1992-ig az Infelor Rendszertechnikai Kutató Intézetben, az 
Országos Tervhivatalban, a Tervgazdasági Intézetben, majd pedig a Gazdaságkutató 
Intézetben gazdaságpolitikai elemzéssel és előrejelzéssel foglalkozott. 1992–1994 
között a Pénzügyminisztériumban dolgozott, feladatköréhez tartozott az állampa-
pírpiac kialakítása, az adósságmenedzselési rendszer átalakítása és a Magyar Nem-
zeti Bankkal való koordináció. 2001–2004-ig az EU Bizottság Group of Economic 
Analysis szakértői testületének tagja.

• PAIZS LÁSZLÓ 2001 óta tudományos segédmunkatársként, 2008 óta pedig tudo-
mányos munkatársként dolgozik az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet-
ben. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 
a Közép-európai Egyetem (CEU) közgazdaságtani és politikatudományi szakjain 
végezte. Disszertációját a gázolaj-jövedékiadó európai országok közötti versenyéről 
írta. Kutatási területei közé tartozik továbbá a hálózati energiaszolgáltatások sza-
bályozása és az energiapiacok modellezése. E témákban több alkalommal végzett 
szakértői tevékenységet a hazai államigazgatási szervek és energiapiaci vállalatok 
számára. 2004-től tagja a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági 
Kutatóközpontjának.
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• SZATMÁRY ISTVÁN jogi diplomáját a Miskolci Egyetem jogi karán szerezte, majd 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézete Európa 
jogi szakjogász képzését is elvégezte. 2002 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, 
jelenleg is aktív ügyvédi praxist folytat egy angolszász nemzetközi ügyvédi iroda 
budapesti irodájában. Számos ügyben adott tanácsot nemzetközi és magyar ügyfe-
leknek versenyjogi területen, emellett óraadóként és vizsgáztatóként a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézete munkatársa. Rendsze-
resen tart versenyjogi kérdésekkel kapcsolatos vállalati tréningeket és előadásokat 
mind vállalati jogtanácsosok, mind az üzleti élet egyéb szereplői számára magyar 
és angol nyelven is. Az angol mellett németül is tárgyalóképes szinten beszél.

• VALENTINY PÁL tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető az MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott 
piacok elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának 
kérdései, valamint a versenyszabályozás közgazdasági problémái. Több egyetemen 
és szakkollégiumban oktatott, jelenleg az ELTE oktatója. Tanácsadóként és szakér-
tőként szabályozószervezeteknek, közszolgáltató vállalatoknak és bíróságnak dol-
gozott. Tagja volt a Magyar Villamossági Művek Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi 
Gázművek Zrt. (1993–2007) igazgatóságának.

• VÁRHEGYI ÉVA a Pénzügykutató Zrt. tudományos tanácsadója, Heller Farkas-dí-
jas közgazdász. 1975-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, 1987-től a közgazdaság-tudomány kandidátusa, 2005-től az MTA dok-
tora. Elemző közgazdászként a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, majd 1984 óta 
a Pénzügykutatási Intézet, illetve a Pénzügykutató Zrt. kutatásvezetője. Főbb kuta-
tási területei: a magyar bankrendszer fejlődése, szabályozási környezete, működési 
sajátosságai és versenyviszonyai; bankstratégiák, a banki magatartás mozgatói és 
jellemzői; a monetáris politika hatásossága. Több monográfiát publikált a magyar 
bankszektorról, nagyszámú magyar és idegen nyelvű könyvfejezet és folyóiratcikk 
szerzője. Hetilapok hasábjain rendszeresen megjelenő publicisztikáival ismeretter-
jesztő tevékenységet fejt ki.

• VINCE PÉTER az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos 
főmunkatársa. 1971-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
elméleti közgazdasági szakán. 1996-ban lett a közgazdaság-tudomány kandidátusa. 
Kutatási területei: a magyar gazdaság szervezeti, szerkezeti, intézményi és vállalat-
irányítási kérdései, az energiapolitika és -gazdálkodás, a privatizáció, a közüzemek 
szabályozása, valamint az ezekkel összefüggő nemzetközi tapasztalatok, a vállala-
ti viselkedés, az innovációs és alkalmazkodókészség, a versenyképesség, az ipar 
szervezeti rendszere, a vállalatfelvásárlás és tulajdonosi irányítás kérdései a piac-
gazdaságban.
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• VINCZE JÁNOS a Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és 
Gazdaságelemzés Tanszékén egyetemi docens, valamint az MTA KRTK Közgaz-
daság-tudományi Intézete tudományos főmunkatársa. Előzőleg dolgozott a Magyar 
Nemzeti Bankban, a Pénzügyminisztériumban, és oktatott a Közép-európai Egye-
temen. 2000-ben szerezte meg PhD-fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. Publikációi vannak a makro- és a mikroökonómia több témaköréből. 
Részt vett a Gazdasági Versenyhivatalban és az Energiahivatalban tartott kurzusok 
oktatásában, és a hozzájuk tartozó tananyagok írásában. Több tanulmánya jelent 
meg az érintett piac meghatározásáról és a fogyasztói korlátozott racionalitás ver-
senyszabályozási vonatkozásairól.


