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• BEREZVAI ZOMBOR a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdásza és a Budapesti

Corvinus Egyetem oktatója. 2015-ben végzett közgazdászként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd másfél évet dolgozott pénzügyi menedzserként a Procter &
Gamble-nél. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, disszertációjában az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok innovációs tevékenységét vizsgálta
ökonometriai módszerekkel. Kutatási tevékenysége a kiskereskedelmi vállalatok
mellett a mikromobilitásra, a kulturális turizmusra és egyes oktatás-gazdaságtani kérdésekre irányul. Kimagasló kutatási és publikációs tevékenységéért elnyerte
az Emerald Publishing Outstanding Paper Literati Award-ot, illetve a Budapesti
Corvinus Egyetem Kutatási Kiválósági Díját. 2017-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Tanszéke legjobb vendégoktatójának választották.
• FELSMANN BALÁZS 2016-ban csatlakozott a Regionális Energiagazdasági Kutatóközponthoz kutató főmunkatársként. Közgazdasági diplomáját 1993-ban szerezte
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, amelynek jogutódján, a Budapesti
Corvinus Egyetemen 2018-ban PhD-fokozatot szerzett. 2004-ig a vállalati szektorban dolgozott stratégiai és pénzügyi vezető pozíciókban. 2005-től a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője, 2006 júliusától 2008 áprilisáig a tárca
energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkára volt. 2010 óta
a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási tevékenységében is részt vesz, 2018-tól
tanszékvezető, 2021-től a BCE Vezetéstudományi Intézetének vezetője. 2016 óta
a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke. Fő kutatási területe az energia
vállalatok stratégiai alkalmazkodása, energetikai beruházások gazdasági értékelése,
az innovatív új technológiák és az egyes energiatermelési módok közgazdasági össze
hasonlító elemzése.
• FIRNIKSZ JUDIT szakmai pályafutását a Gazdasági Versenyhivatalban kezdte, az
ott eltöltött közel egy évtized során versenypolitikai elemzőként, vizsgálóként és
osztályvezetőként látott el feladatokat. 2006 és 2021 között a Réti, Várszegi és Társai
PwC Legal Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje, szakterületei közé tartozik a versenyjog, a fogyasztóvédelmi és reklámjog, a kereskedelmi jog, valamint az adatvédelem.
Mindemellett jelentős ismeretekre és tapasztalatokra tett szert a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) ágazatát, valamint a gyógyszeripari vállalkozásokat érintő
sajátos szektorális szabályok terén. A Budapesti Közgazdasági Egyetem Európa Tanulmányok szakán MSc-fokozatot, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen társasági
jogi LL.M fokozatot szerzett. A közelmúltban – a gyakorlati kihívásokat követve –
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figyelme mindinkább a digitális piacok szabályozása felé fordult, jelenleg e témában
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tart kurzust és a PPKE Doktori Iskolájában
folytat PhD-tanulmányokat.
• GOSZTONYI GERGELY (PhD) jogász, médiakutató. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, azóta ezen a helyen különböző médiajogi, alkotmányjogi és
jogtörténeti kurzusokat tart alap-, mester- és PhD-szinten. Többek között egyik kutatási területe a cenzúra, az alternatív média és a közvetítő szolgáltatók felelőssége.
A European Communication Research and Education Association és a Community
Media Forum Europe tagja. 2015 óta a Monroe E. Price Media Law Moot Court
Competition csapat felkészítője. Többször volt az Európa Tanács, a Nemzeti Tehetség Program és a Nemzeti Tehetség Központ szakértője. Több jogi folyóirat szerkesztője.
• LESKÓ MARIANN a Gazdasági Versenyhivatal elemző közgazdásza. Közgazdasági
egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és az Amszterdami
Egyetemen piacelméleti és versenypolitikai, illetve a Portói Egyetemen adattudományi szakirányán végezte. 2018–2020 között kvantitatív modellezőként dolgozott,
majd 2020 júliusától a GVH Versenyközgazdasági és Piackutatási Irodájának munkatársa. A versenyfelügyeleti eljárásokat és az ágazati vizsgálatokat közgazdasági
elemzésekkel támogatja, emellett az OECD–GVH Budapesti Versenyügyi Regionális
Oktatási Központ munkájában is részt vesz.
• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt követően 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 ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója. A kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a CEU vendégprofesszora. Vendégkutató, illetve vendégprofesszor volt Bécsben, Hágában, Münchenben,
Münsterben, Hamburgban, Brnóban, Edinburghban, Londonban, Bloomington
(Indiana University, Egyesült Államok), Brisbane-ben (University of Queensland,
Ausztrália), Pekingben, Tajpejben, Firenzében és Rómában. Több mint 210 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
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.
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• PÁPAI ZOLTÁN, közgazdász, az Infrapont tanácsadó csapatának vezetője. A kilenc-

venes évek elejétől piacszabályozási és versenyügyek közgazdasági szakértőjeként
dolgozik, különösen a hírközlés, az energiaszektor, a postai szolgáltatások, a média és
a közlekedés területén. Szakértőként közreműködött 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 és ehhez kapcsolódó oktatási programokban is.
• PATAKI GÁBOR adatvédelmi és egészségügyi szakjogász, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
képzések kezdete óta oktatója, 2014 óta a képzés vezetőhelyettese. Adatvédelemben
több száz szervezet átvilágításában vett részt projektvezetőként vagy auditorként.
Jelenleg is több gazdasági társaság adatvédelmi tisztviselője és tanácsadója. 2017 és
2020 között a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont tudományos segédmunkatársaként vett részt társszerzőként az Algoritmusok című tanulmánykötet megírásában. Kutatási szakterülete az adatvédelmi jog és a versenyjog
területének közös csomópontjai.
• POLYÁK GÁBOR jogász, kommunikációs szakember. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Média- és Kommunikáció Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa. A Mérték Médiaelemző Műhely nevű civil
szervezet vezetője. Korábban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének vezetője volt. 2014 és 2016 között
a münsteri Westälische Wilhelms-Universität kutatójaként dolgozott. Azt megelőzően a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott. Legutóbbi könyve: Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog. A forgalomirányító
szolgáltatások szabályozása (HVG-Orac, Budapest, 2020).
• SZALAY KLÁRA a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének
tudományos segédmunkatársa. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol és magyar szakon szerzett diplomát. Jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen végezte, majd a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Doktori iskoláján folytatott PhD-tanulmányokat.
Kutatása a kreatív iparágak fenntartható szabályozásával foglalkozik. 2002–2018
között az Országgyűlés Hivatalának Európai ügyek titkárságának jogi munkatársa,
majd a Kulturális és Sajtóbizottság titkárságának vezetője volt.
• TELEKI LÓRÁNT jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója. Elsősorban versenyjoggal, valamint adatvédelemmel
foglalkozik, amelynek kapcsolódási pontjait jelenleg az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasaként vizsgálja. A két jogterület szinergiáival foglalkozó dolgozatával
korábban első helyezést ért el a XXXV. OTDK versenyjogi tagozatában, továbbá
csapatával első helyezést ért el a londoni King’s College digitális piacok verseny
jogi problémáit érintő perbeszédversenyén, utóbbiért egyetemi Pro Jurisprudentia
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Practica kitüntetésben részesült. Versenyjogi ismereteinek elmélyítése érdekében
fél évet töltött a Leuveni Katolikus Egyetemen, ahol tudását a viselkedési-közgazdaságtant érintő tanulmányokkal egészítette ki.
• VALENTINY PÁL emeritus kutató, ny. tudományos főmunkatárs a KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott piacok elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának 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, ELTE, Pannon Egyetem, Rajk László Kollégium, Láthatatlan
Kollégium, Erasmus Kollégium). 2005 és 2019 között a KRTK KTI csoportvezetője
volt. Tanácsadóként és szakértőként állami és önkormányzati szervezeteknek, szabályozószervezeteknek, közszolgáltató vállalatoknak és bíróságoknak dolgozott.
Tagja volt a Magyar Villamossági Művek Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi Gázművek
Zrt. (1993–2007) igazgatóságának.

