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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet könyvtárának 1990 óta 
könyvtárosa, 2005 óta vezetője. 2012 januárjától az MTA Közgazdaság- és Regio-
nális Tudományi Kutatóközpont könyvtárának vezetője. Tanulmányait az ELTE BTK 
könyvtár szakán végezte. Szakmai érdeklődése középpontjában az információköz-
vetítés hatékony formáinak kialakítása és szolgáltatása áll. 2011-ben MTA Főtitkári 
Elismerésben részesült.

• BELÉNYESI PÁL jogász, egyetemi oktató, gazdasági és jogi tanácsadó, a római John 
Cabot University előadója. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán és az Antwerpeni Egyetemen végezte. Mesterfokozatát 
a firenzei European University Institute-on szerezte, ahol Hans Ullrich professzor 
mentorálásával a vízszolgáltatások liberalizációjából készítette el diplomáját. Dok-
tori fokozatát a Debreceni Egyetemen szerezte, kutatási témája a vízszolgáltatások 
gazdasági és környezetvédelmi szabályozása volt. 2003 óta főként Brüsszelben él, 
az Európai Parlament és az Európai Bizottság volt munkatársa. Rendszeresen ad 
tanácsot stratégiai és szabályozási területeken a köz- és magánszektor szereplőinek. 
Főbb kutatási területei: hálózati szabályozás, azon belül telekommunikáció, víz- és 
postai szolgáltatások. Számos tanulmánya jelent meg Magyarországon, európai 
szaklapokban és az Egyesült Államokban. Rendszeres konferencia- és meghívott 
egyetemi előadó, előadott többek között a washingtoni Johns Hopkins Egyetemen, 
a nápolyi Federeco II-n, valamint a kínai tudományos akadémián és több egyetemen, 
Pekingben.

• CSORBA GERGELY tudományos főmunkatárs az MTA KRTK Közgazdaság-tudomá-
nyi Intézetében. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtani Egyetemen, 
illetve a Toulouse-i Egyetemen végezte, majd a Közép-európai Egyetemen szerzett 
doktori fokozatot közgazdaságtanból. Kutatásait az elméleti és empirikus piacszer-
kezet-elemzések (IO), valamint a versenypolitika területén végzi, ezzel kapcsolatos 
publikációi magyar és nemzetközi folyóiratokban (Journal of Industrial Economics, 
International Journal of Industrial Organization, Information Economics and Policy, 
Journal of Industry, Competition and Trade) jelentek meg. Vendég előadóként okta-
tott a Budapesti Közgazdaságtani Egyetemen, a Veszprémi Egyetemen és az Erasmus 
Kollégiumban, jelenleg a Közép-európai Egyetemen tanít. 2006–2012 között a Gaz-
dasági Versenyhivatal (GVH) vezető közgazdászaként is tevékenykedett. Különböző 
piacelemzési projektekben 2012 óta működik együtt az Infraponttal.
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• FELSMANN BALÁZS a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézeté-
nek munkatársa, az intézet keretein belül működő Stratégiai és Nemzetközi Me-
nedzsment Kutatóközpont vezetője. Fő kutatási területe a vállalati stratégiaalkotás 
vizsgálata a hálózatos iparágakban. Közgazdasági diplomáját 1993-ban szerezte 
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2004-ig a vállalati szektorban dol-
gozott stratégiai és pénzügyi vezető pozíciókban. 1997-ig a Béres Rt. controlling ve-
zetője, 1998-tól a vállaltcsoport gyógyszer-nagykereskedelmi divíziójának gazdasági 
igazgatója, majd 2000-től a Béres Csoport befektetési és gazdasági igazgatója, az 
igazgatóság tagja. 2005-től az államigazgatáson belül folytatta pályáját, a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetőjeként. 2006 júliusától 2008 áprilisáig 
a tárca energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkára. Szakál-
lamtitkári pozíciójáról való lemondását követően, 2008 áprilisától számos hazai és 
régiós energetikai és közlekedésfejlesztési projektben dolgozott szakértőként. 2010 
óta egyetemi oktató. Aktív szerepet vállal több szakmai tudományos szervezetben. 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület energiastratégiai és szabályozási 
szakosztályának elnökhelyettese, a Közlekedéstudományi Egyesület országos elnök-
ségének tagja.

• KISS FERENC LÁSZLÓ 1972–1986 között a Bell Canada, 1986–1994 között pe-
dig az amerikai Bellcore (Bell Communications Research) közgazdász kutatója, 
1990–2006 között az International Telecommunications Society egyik igazgatója. 
1988–1989-ben a Magyar Posta egyik világbanki projektjén dolgozott, 1992–1994 
között a Matáv, 1995–2002 között a Hírközlési Főfelügyelet vezető közgazdasági 
főtanácsadója, 2004-től a Pannon Egyetem e-gazdaságtan tanszékének vezetője volt. 
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.

• KISS KÁROLY MIKLÓS tudományos főmunkatárs, az MTA KRTK Közgazdaság-tu-
dományi Intézete Hálózatok Gazdaságtana Kutatócsoportjának kutatócsoport-ve-
zetője. 2009-től 2013-ig a veszprémi Pannon Egyetem közgazdaságtan tanszékének 
vezetője. Fő kutatási területei: közszolgáltatások szabályozása, hálózatos javak sza-
bályozása (főképpen a hálózatok összekapcsolási kérdései és szabályozása), hálózat-
gazdaságtan, az információ közgazdaságtana, információs aszimmetria. A távközlési 
és postai iparágat érintő számos – többek között a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (korábban Hírközlési Főfelügyelet), a Gazdasági Versenyhivatal, a Közle-
kedési és Vízügyi Minisztérium, a Magyar Posta Rt. számára készülő – kutatásban 
vett részt.
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• KOÓS GÁBOR az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
végzett 2006-ban. Ezt követően az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egye-
temen LLM-fokozatot szerzett (Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften). 
2012-ben védte meg az európai vasúti piacnyitásról szóló PhD-dolgozatát a jénai 
Friedrich-Schiller Egyetemen. 2009 óta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um Európai Uniós Jogi Főosztályán dolgozik, 2014 tavaszától az európai bírósági 
ügyekért felelős osztály vezetője.

• LŐRINCZ LÁSZLÓ 2002-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Ál-
lamigazgatási Egyetemen. 2009-ben szerzett ugyanitt PhD-fokozatot (Budapest 
Corvinus Egyetem, Szociológiai Doktori Iskola). 2002–2009 között az Infrapont 
Kft. tanácsadójaként elsősorban távközlés-szabályozással kapcsolatos elemzéseket, 
továbbá kutatásokat végzett. Emellett a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 
Tanszékének információs technológiákkal kapcsolatos kutatásainak résztvevője. 
2010-től kutatási érdeklődése elsősorban a kapcsolatháló-elemzés felé fordult: az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Lendület Kapcsolatháló- és Oktatás-
kutató Központ (Research Center for Educational and Network Studies, RECENS) 
külső kutatója. 2012–2013 között az Ecostat Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 
osztályvezetője, majd senior munkatársa. 2013-ban csatlakozott az MTA KTI Há-
lózatok Gazdaságtana Kutatócsoportjához.

• MEZŐSI ANDRÁS a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Ku-
tatóközpont (REKK) szenior kutatója, illetve a Gazdálkodástudományi Doktori Is-
kolájának hallgatója. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgadászdiplomát, 
és az egyetem elvégzése óta, 2006-tól a REKK kutatója. Az egyetemen rendszeresen 
oktat. Kutatási témái közé tartozik a megújuló energiaforrások gazdaságtana, az 
emisszió kereskedelemi rendszerek, illetve a villamosenergia-piacokhoz kapcsolódó 
közgazdasági kérdések vizsgálata.

• 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 (jogi doktori fokozat). Tanulmányokat folytatott 
Rotterdamban, Heidelbergben és New Yorkban. Tanszékvezető egyetemi docens 
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint egyetemi 
docensként oktat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Bibó 
István Szakkollégium műhelyvezető tanára, a Versenyjogi Kutatóközpont külső 
kutatója. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Kutatásokat folytatott (vendégkuta-
tóként), illetve vendégoktató volt Bécsben, Hágában, Münchenben, Münsterben, 
Hamburgban, Brnóban, Edinburghban és Londonban. Több mint 100 publikációja 
jelent meg magyar, angol, német, román és spanyol nyelven (köztük két angol és 
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három magyar nyelvű monográfia). Fő kutatási területei: nemzetközi magánjog, 
nemzetközi gazdasági jog, versenyjog és hálózatos iparágak.

• STENGER ZSOLT a veszprémi Pannon Egyetemen 2012-ben szerzett közgazdasági elem-
ző diplomát, azóta a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori 
Iskolának hallgatója. 2011-től európai uniós tanulmányok elkészítésében (FESSUD) 
vesz részt, emellett a Gazdasági Versenyhivatal számára is végzett kutatást. 2013-as 
megalakulása óta közreműködő tagja az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete 
Hálózatok Gazdaságtana Kutatócsoportjának. Fő kutatási területe a hálózatos iparágak.

• SZABÓ JUDIT nyugdíjas egyetemi adjunktus. Fontosabb kutatási területei közé tar-
tozott a növekedéselmélet, a hiány mérése, a puha költségvetési korlát, a reál effektív 
árfolyam. Pályája kezdetén az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozott 
kutatóként, majd az MNB elemző közgazdásza volt, később a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó közgazdasági szerkesztőségének vezetője. A 2000-es évek elején a Közle-
kedési, Hírközlési és Vízügyi minisztériumban dolgozott, azóta érdeklik a közösségi 
közlekedés, az egyetemes szolgáltatások és az általános gazdasági érdeklik a szolgál-
tatások szabályozási problémái. Számos elsőrangú angol nyelvű közgazdasági szak-
könyv magyarra fordításában vett részt. Tanított a Budapesti Corvinus Egyetemen 
és a veszprémi Pannon Egyetemen.

• SZABÓ LÁSZLÓ a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 
1995-ben, majd doktori fokozatot 2002-ben. 1998–2002 között a Gazdasági Mi-
nisztérium, majd a Magyar Energiahivatal munkatársa. Ezt követően nyolc éven át 
az Európai Bizottság Közös Kutatási Központjának (Joint Reasearch Center) kuta-
tója Sevillában, ahol hosszú távú energiapiaci és klímamodellezéssel foglalkozott. 
Számos európai kutatási projektben vett részt, köztük az energiaintenzív iparágak, 
megújuló energiák, illetve a klímaváltozás területén, több publikáció társszerzője. 
2010-től a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szenior kutatója, 
ahol a villamosenergia-rendszerek, ezen belül – hazai, regionális, illetve európai 
kitekintésben – a hálózati szabályozási kérdések, a megújuló energia támogatási 
rendszereinek elemzésével és oktatásával foglalkozik.

• 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 szak-
értőként szabályozó szervezeteknek, közszolgáltató vállalatoknak és bíróságoknak 
dolgozott. Tagja volt a Magyar Villamossági Művek Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi 
Gázművek Zrt. (1993–2007) igazgatóságának.


