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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet könyvtárának 1990 óta

könyvtárosa, 2005 óta vezetője. 2012 januárjától az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont könyvtárának vezetője. Tanulmányait az ELTE BTK
könyvtár szakán végezte. Szakmai érdeklődése középpontjában az információközvetítés hatékony formáinak kialakítása és szolgáltatása áll. 2011-ben MTA főtitkári
elismerésben részesült.

• BEREZVAI ZOMBOR a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Is-

kolájának PhD-hallgatója. 2015-ben végzett közgazdászként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd másfél évet dolgozott pénzügyi menedzserként a Procter
& Gamble csömöri gyárában. Kutatási érdeklődése a kiskereskedelmi vállalatok
innovációs politikája, az FMCG-ágazatok (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) aktuális kérdései, illetve ezek empirikus elemzése. Publikációi e területekhez kötődnek,
amelyekért 2015-ben Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült.

• BOZA ISTVÁN közgazdász, 2015-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társa-

dalomtudományi Karának közgazdasági szakjain végezte tanulmányait. Később
a MTA KRTK Közgazdaság-tudományi intézet Adatbankjának munkatársa, majd
2016-tól a Közép-európai Egyetem (CEU) PhD-hallgatója. Érdeklődési területei
a munkagazdaságtan, a hatásvizsgálati módszerek, az adminisztratív adatokban
rejlő lehetőségek, illetve az újabb a közgazdaságtani irányzatok, módszertanok.

• CSORBA GERGELY tudományos főmunkatárs az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi

Intézetében. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen,
illetve a Toulouse-i Egyetemen végezte, majd a Közép-európai Egyetemen szerzett
doktori fokozatot közgazdaságtanból. Kutatásait az elméleti és empirikus piacszerkezet-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. Vendégelőadóként oktatott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Veszprémi Egyetemen és az
Erasmus Kollégiumban, jelenleg a Közép-európai Egyetemen tanít. 2006–2012 között a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezető közgazdászaként is tevékenykedett.
Különböző piacelemzési projektekben 2012 óta működik együtt az Infraponttal.
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• KADERJÁK PÉTER a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Ku-

tatóközpontjának vezetője (www.rekk.eu). Közgazdász képesítését és PhD-fokozatát
a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg. Pályáját kutatóként kezdte ezen az
egyetemen, 1998 és 2000 között a Gazdasági Minisztérium kabinetfőnöke, majd 2000
és 2003 között a Magyar Energia Hivatal elnöke. Ebben az időszakban szakmai tevékenységének középpontjában a magyarországi versenyzői energiapiac feltételeinek
megteremtése állt. 2000 és 2004 között a kelet-közép-európai, a FÁK közösségébe
tartozó államok és délkelet-európai országok energiafelügyeleti intézményeit tömörítő Energiaszabályozók Regionális Egyesületének (ERRA) elnöke, 2004 óta az ERRA
oktatási igazgatója (www.erranet.org). 2010 óta a Budapesti Corvinus Egyetem energiagazdálkodási posztgraduális képzését irányítja. A European University Institute
részeként működő Florence School of Regulation rendszeres előadója. 2011 és 2016
között az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) Fellebbezési Bizottságának tagja. Eötvös Lóránd-díjas. Fő kutatási területei az energiagazdaságtan,
az energiabiztonság és az energiaszektor szabályozási kérdései. 2009 óta tölti be az
ALTEO ZRt. igazgatósági elnöki tisztét.

• 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, 2004től 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 világcég található. A szabályozás
gazdaságtanával 1974 óta foglalkozik. Nagyszámú nemzetközi publikáció szerzője.

• KOÓS GÁBOR jogász (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi

Kar), LL.M. (Andrássy Egyetem Budapest), PhD (Friedrich-Schiller-Universität Jena),
jogász-közgazdász (Budapesti Corvinus Egyetem). Az Igazságügyi Minisztérium
Európai Bírósági Osztályának osztályvezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának meghívott előadója. A Verseny es szabályozás
könyvsorozatban harmadik tanulmánya jelenik meg.

• KOTEK PÉTER 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdász-

ként piacelemző szakirányon, majd kutató munkatársként csatlakozott a Budapesti
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjához (REKK), ahol
2015-től kutató főmunkatárs. Az utóbbi években elsősorban gázpiaci modellezéssel
foglalkozik, de a szűkebb szakterülete a gázpiacon belül az LNG és tárolói piacok
működése és szabályozása is. A villamosenergia-szektoron belül elsősorban a rendszerszintű tartalékpiacok érdeklik.
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• MÁRK LILI közgazdász, jelenleg a Közép-európai Egyetem Közgazdaságtudományi

Doktori Iskolájában doktori hallgató. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem alkalmazott közgazdaságtan alapképzésén és a Közép-európai Egyetem közgazdaságtani elemző mesterszakán szerezte. A doktori tanulmányok megkezdése
előtt a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézetnél, majd az Átlátható Kormányzás
Kutatóintézetnél volt elemző. Az engedékenységi politika alkalmazása kartellekkel
szemben című szakdolgozata első helyezést ért el a Tudományos Diákkori Konferencián. Jelenleg volt fogvatartottak munkaerőpiaci helyzetével és a büntetőjogi
szabályok hatásaival foglalkozik.

• MIKE KÁROLY közgazdász, egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem Köz-

gazdaságtudományi Karán a Közpolitika és Közgazdálkodás Tanszékén; a Hétfa
Kutatóintézet külső tudományos munkatársa. PhD-fokozatát közgazdaságtanból
2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetem szerezte. Kutatási területei a vállalkozói
gazdaság intézményrendszerének elemzése, a politikai intézmények és a jogrend
közgazdasági szempontú vizsgálata. 2009–2012 között a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója, 2015–2018 között az MTA Bolyai-ösztöndíjasa.

• MOLNÁR GÁBOR TAMÁS politológus, 2016-ban végzett a Budapesti Corvinus
Egyetem politikaelmélet szakirányán. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója, valamint részt vesz a Közgazdálkodás
és Közpolitika Tanszék oktatási tevékenységében. Kutatási területe az intézmények
politikai gazdaságtana.

• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt kö-

vetően 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. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanszékvezető egyetemi tanár, 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 vendégprofesszora. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Vendégkutatóként
kutatásokat folytatott és vendégprofesszor volt Bécsben, Hágában, Münchenben,
Münsterben, Hamburgban, Brnóban, Edinburghban, Londonban, Bloomington
(Indiana University, Egyesült Államok) és Brisbane-ben (University of Queensland,
Ausztrália). Több mint 150 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 1998-ig. 1998–2000 között a Matáv Stratégiai Igazgatóságának főmunkatársa volt. 2000 óta az Infrapont
Kft. vezető tanácsadója, részt vett a távközlési liberalizációt megalapozó szakértői
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feladatokban, az elektronikus hírközlésről szóló törvények előkészítésében, a szabályozóhatóság, valamint a hírközlési szolgáltatók számára nyújtott szabályozási és
stratégiai tanácsadói tevékenységben. Az utóbbi években az elektronikus hírközlés
mellett más hálózatos iparágakkal – energia, posta – is foglalkozik, valamint részt
vesz különböző versenyügyekhez kapcsolódó elemzésekben.

• PÁPAI ZOLTÁN, közgazdász, az Infrapont tanácsadó csapatának vezetője. A kilencvenes évek elejétől piacszabályozási és versenyügyek közgazdasági szakértőjeként
dolgozik, különösen a hírközlés, az energiaszektor, a postai szolgáltatások, a média
és a közlekedés területén. Szakértőként részt vett a hírközlési és az energiaszektor
liberalizációjában, különböző közgazdasági szabályozási intézkedések előkészítésében, és hatásainak vizsgálatában, továbbá versenyügyekben és peres eljárásokban.
A tanácsadói tevékenység mellett részt vesz a piacok működésével foglalkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokban s ehhez kapcsolódó oktatási programokban is.

• TAKÁCSNÉ TÓTH BORBÁLA 2004 óta dolgozik a Budapesti 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, infrastrukturális 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
államigazgatásban, többnyire energiaszabályozási területen. 2001 és 2003 között
a Magyar Energia Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnöki titkárságának
vezetője volt.

• TÓTH TIHAMÉR a Szegedi Tudományegyetemen szerezte jogi diplomáját, majd
PhD-dolgozatát is itt védte meg. Először nemzetközi gazdasági diplomáciai vonalon
dolgozott különböző minisztériumokban, majd 13 évig a Gazdasági Versenyhivatal
munkatársa volt, ebből az utolsó hat évet a Versenytanács elnöki tisztjét betöltve.
2009 óta ügyvéd, jelenleg a Réczicza Dentons Europe LLP irodában visz versenyjogi
ügyeket. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK habilitált docense és nemzetközi
ügyekért felelős dékánhelyettese, a Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának elnöke. A Nemzetközi Versenyjogi Egyesület (LIDC) Tudományos Tanácsadó
Testületének tagja. Külföldi oktatói tevékenységet folytatott Lyonban, Leuvenben,
Chicagóban és Fulbright-vendégprofesszorként a University of Notre Dame-on.

• VALENTINY PÁL tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető az MTA KRTK
Közgazdaság-tudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott
piacok elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának
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kérdései, valamint a versenyszabályozás közgazdasági problémái. 1980-ban a sussexi,
1991-ben a nottinghami és a cambridge-i egyetem meghívására vendégkutatóként
dolgozott Nagy-Britanniában. Több egyetemen és szakkollégiumban oktatott (BME,
Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Rajk László Kollégium, Láthatatlan
Kollégium, Erasmus Kollégium), jelenleg az ELTE TÁTK Közgazdaságtudományi
Tanszékének oktatója. Tanácsadóként és szakértőként szabályozó szervezeteknek,
közszolgáltató vállalatoknak és bíróságoknak dolgozott. Tagja volt a Magyar Villamossági Művek Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi Gázművek Zrt. (1993–2007) igazgatóságának.

