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• ANTAL-POMÁZI KRISZTINA közgazdász, diplomáját a Budapesti Corvinus Egye-
temen szerezte 2008-ban. Jelenleg az egyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájának 
doktorjelöltje. 2010 óta az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének munka-
társa. Korábbi kutatásai során foglalkozott a közbeszerzések szabályozásával, jelenleg 
a közgazdasági típusú bizonyítékok bírósági felhasználásával és versenyszabályozási 
kérdésekkel foglalkozik.

• 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 a római John Cabot University docense és a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem vendégoktatója. Mesterdiplomáját a firenzei European University 
Institute-on, doktoriját a Debreceni Egyetemen szerezte. Számos nemzetközi kutatá-
si projekt tagja, elsősorban amerikai, észak-európai és ázsiai országokban dolgozik. 
Az Európai Parlament Kutatási Igazgatóságának szerződéses tanácsadója. Kutatá-
si területei a versenygazdaságtan, kulturális közgazdaságtan és a digitális piacok. 
A Verseny és szabályozás könyvsorozatban harmadik tanulmánya jelenik meg.

• BEREZVAI ZOMBOR 2015-ben végzett közgazdászként az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen, azóta a Procter & Gamble pénzügyi menedzsere. Emellett több tárgy 
oktatásában is részt vesz az ELTE-n és a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kutatási 
érdeklődése az empirikus piacelemzés, a kiskereskedelmi marketing és a FMCG 
ágazatok aktuális kérdései. Publikációi e területekhez kötődnek, amelyekért 2015-
ben Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült.

• GYŐRFI ANITA jogász, közgazdász. A University of Bonn közgazdaságtani mester-
programjának hallgatója. 2015–2016 között a Budapest Szakpolitikai Elemező Inté-
zet junior elemző munkatársa. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán, illetve a Társadalomtudományi 
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Karának alkalmazott közgazdász szakán végezte. A Széchenyi István Szakkollégium 
végzett tagja és kurzustartója. Túlzó árazással foglalkozó tanulmánya a 2015. évi 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést ért el.

• KISS FERENC LÁSZLÓ 1972–1986 között a Bell Canada, 1986–1994 között pedig az 
amerikai Bellcore (Bell Communications Research) közgazdász kutatója, 1990–2006 
között az International Telecommunications Society 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 nyug-
díjas. 1987 óta folytat nemzetközi közgazdasági, infokommunikációs és energiaipari 
tanácsadói tevékenységet Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Japánban, Ausztrá-
liában és Új-Zélandon. Ügyfelei között számos kormány és világcég található. A sza-
bályozás gazdaságtanával 1974 óta foglalkozik. Nagyszámú nemzetközi publikáció 
szerzője.

• KOTEK PÉTER 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdászként 
piacelemző szakirányon, majd kutató munkatársként csatlakozott a Corvinus Egye-
tem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjához (REKK), ahol 2015-től kutató 
főmunkatárs. A villamosenergia-szektoron belül elsősorban a rendszerszintű tar-
talék piacokkal, gázpiacon belül pedig az LNG- és gáztárolói piacokkal foglalkozik.

• MCLEAN ALIZ, közgazdász. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyete-
men, majd a Közép-európai Egyetemen végezte. 2008 és 2012 között a Gazdasági 
Versenyhivatal vezető közgazdász irodáján dolgozott elemzőként, ahol a részlete-
sebb közgazdasági elemzést igénylő ügyek vizsgálatában vett részt. 2012-ben há-
rom hónapig a washingtoni George Mason University vendégkutatója volt, fúziók 
elemzéséhez használt közgazdasági módszerek témájában. 2012 és 2015 között az 
Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont vezető elemzőjeként dolgozott, majd 2015-ben 
tanácsadóként csatlakozott az Infraponthoz. 2007 óta szakkollégiumokban, a Nem-
zetközi Üzleti Főiskolán és az ELTE-n végez oktatási tevékenységet, piacelemzési és 
ökonometriai kurzusokat tart. Fő területei a versenyügyek közgazdasági elemzése, 
a piacelemzés, nagyméretű adatbázisok elemzése.

• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt követő-
en sikeresen védte meg PhD-dolgozatát. A Közép-európai Egyetemen (CEU) szerzett 
mesterfokozatot (LLM), majd jogi doktori fokozatot (SJD). Tanulmányokat folytatott 
Rotterdamban, Heidelbergben és New Yorkban. Tanszékvezető egyetemi tanár a Sze-
gedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint az MTA Föderális 
Piacok elnevezésű Lendület kutatócsoport vezetője. A Riga Graduate School of Law 
és a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a CEU vendég-
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professzora. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Vendégkutatóként kutatásokat foly-
tatott és vendégoktató volt Bécsben, Hágában, Münchenben, Münsterben, Ham-
burgban, Brnóban, Edinburghban és Londonban. 2015–2016-ban Fulbright vendég-
professzor az Indiana Universityn (Bloomington). Több mint 130 publikációja jelent 
meg magyar, angol, francia, német, román és (fordításban) horvát és spanyol nyelven.

• NAGY PÉTER a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, 
majd az egyetem vállalat-gazdaságtan tanszékén dolgozott tanársegédként, később 
adjunktusként 1998-ig. 1998–2000 között a Matáv Stratégiai Igazgatóságának fő-
munkatársaként egyik fő feladata a piacmodellezés volt. 2000 óta az Infrapont Kft. 
vezető tanácsadója, részt vett a cég valamennyi fontosabb projektjében. Többek 
között a távközlési liberalizációt megalapozó szakértői feladatokban, az elektro-
nikus hírközlésről szóló törvények előkészítésében, a szabályozóhatóság, valamint 
a hírközlési szolgáltatók számára nyújtott szabályozási és stratégiai tanácsadói te-
vékenységben. Az utóbbi években az elektronikus hírközlés mellett más hálózatos 
iparágakkal – energia, posta – is foglalkozik, valamint részt vesz különböző verseny-
ügyekhez kapcsolódó elemzésekben. Fő munkaterületei: piacelemzés, hatáselemzés, 
empirikus kutatások, árszabályozás, jogszabályok közgazdasági előkészítése, üzleti 
tervezés és piacmodellezés.

• PÁPAI ZOLTÁN, közgazdász, az Infrapont tanácsadó csapatának vezetője. A Buda-
pesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelődjein 1988 és 2006 között oktatott különböző 
közgazdasági tárgyakat. A kilencvenes évek elejétől piacszabályozási és verseny-
ügyek közgazdasági szakértőjeként dolgozik. Eddigi pályafutása során tapasztalatot 
szerezett számos iparágban, különösen a hírközlés és a média, az energiaszektor, 
a postai szolgáltatások és a közlekedés területén. Szakértőként részt vett a hírközlési 
és az energiaszektor liberalizációjában, szabályozási intézkedések előkészítésében, 
megalapozásában és hatásainak vizsgálatában, továbbá versenyügyekben és peres 
eljárásokban. A tanácsadói tevékenység mellett részt vesz a piacok működésével 
foglalkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokban, elemzések készítésében.

• PAPP BERTALAN közgazdász, a Budapest Corvinus Egyetemen és a Közép-európai 
Egyetemen (CEU) végezte tanulmányait, 2013 óta az Infrapont elemzője, ahol sza-
bályozási és versenyjogi kérdések vizsgálatával foglalkozik. Tanácsadói projektek ke-
retében részt vett a telekommunikációs, postai és energiaipari piacok mellett számos 
egyéb iparágat érintő piacelemzésekben, összeolvadások és más piaci magatartás 
közgazdasági értékelésében, elméleti és empirikus hatáselemzések készítésében.

• SELEI ADRIENN 2007-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem piacelemző szak-
irányán. Ugyanitt folytatta közgazdasági PhD-tanulmányait, jelenleg doktorjelölt-
ként a disszertációján dolgozik. 2011 óta dolgozik a Corvinus Egyetem Regionális 
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Energia gazdasági Kutatóközpontjában (REKK). 2015-től kezdődően kutató főmun-
katársként elsősorban gázpiaci modellezéssel foglalkozik, de emellett számos vil-
lamosenergia-piaci projektben is részt vett. A tanácsadói és elemzői tevékenység 
mellett számos közgazdasági tárgy oktatásában vett és vesz részt az ELTE Közgaz-
daságtan Tanszékén és a Budapesti Corvinus Egyetemen.

• TAKÁCSNÉ TÓTH BORBÁLA 2004 óta dolgozik a Corvinus Egyetem Regionális 
Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK). A kutatóközpont alapító tagjaként 
számos nemzetközi és hazai tanácsadó projektet vezet, gyakran építve az Európai 
Gázpiaci Modellre mint elsődleges elemző eszközre. Fő szakterületei: regionális 
együttműködések, ellátásbiztonsági kérdések, energia-geopolitika, infrastrukturá-
lis fejlesztési és befektetési kezdeményezések a gázszektorban, gázpiaci verseny és 
szabályozás. 1998-ban végzett közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. 2001-ben szerzett mesterfokozatot a Közép-európai Egyetem (CEU) 
nemzetközi kapcsolatok szakán. Öt évet dolgozott köztisztviselőként államigazgatás-
ban többnyire energiaszabályozási területen. 2001 és 2003 között a Magyar Energia 
Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnöki titkárságának vezetője volt.

• 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.




