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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaságtudományi Intézet könyvtárának 1991 óta könyvtárosa, 2005 óta vezetője. Tanulmányait az ELTE TKF könyvtárszakán végezte, diplomamunkáját a Közgazdasági információforrások az interneten témakörében készítette 1999-ben, ami azóta is referenciaként szolgál a Magyar Elektronikus Könyvtárban. 2001-ben elvégezte a Benedict School információbróker tanfolyamát. Érdeklődése középpontjában az információközvetítés hatékony formáinak kialakítása
és a közgazdasági információk elektronikus/online lelőhelyeinek felkutatása és szolgáltatása áll.
• CSORBA GERGELY a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdásza és az MTA KTI
tudományos munkatársa.
• KISS ANDRÁS a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató munkatársa és
a CEU Közép-európai Egyetem közgazdaságtudományi doktori iskolájának hallgatója. Kutatási témái a monopólium- és piacszabályozás közgazdaságtana, a hálózatos szolgáltatások árszabályozása és az energiapiaci modellezés.
• 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 óta a Pannon Egyetem e-gazdaságtan tanszékének
a vezetője. 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.
• KISS KÁROLY MIKLÓS egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes, Pannon Egyetem. Fő kutatási területei: közszolgáltatások szabályozása, hálózatos javak szabályozása (főképpen a hálózatok összekapcsolási kérdései és szabályozása), az információ
közgazdaságtana, információs aszimmetria. A távközlési és postai iparágat érintő
számos – többek között a Nemzeti Hírközlési Hatóság (korábban Hírközlési Főfelügyelet), Gazdasági Versenyhivatal, szakminisztérium (KÖVIM), 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 Egyetemen LL.M fokozatot szerzett (Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften).
Jelenleg az ELTE nemzetközi magánjog és európai gazdasági jogi tanszékének
doktorandusza. A doktori dolgozatát az európai vasúti teherszállítási piac megnyitásának kérdéseiről írja, amelyet a Friedrich-Schiller Egyetemen Jénában kíván megvédeni. Főbb érdeklődési és kutatási területei a tágabban vett európai közigazgatási
jogi és alkotmányjogi, adójogi, versenyjogi és állami támogatásokkal kapcsolatos
kérdések.
• PAIZS LÁSZLÓ 2001 óta dolgozik tudományos segédmunkatársként a Közgazdaságtudományi Intézetben, és 2004-től tagja a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális
Energiagazdasági Kutatóközpontjának. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd a Közép-európai Egyetem közgazdaságtani és
politikatudományi szakjain végezte. Disszertációjának témája a dízel jövedékiadóverseny Európában. Kutatási területei közé tartozik a hálózati energiaszolgáltatások
szabályozása és az energiapiacok modellezése. E témákban több alkalommal végzett
szakértői tevékenységet a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal
számára.
• SZOLNOKI PÁLMA elsőéves a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástani doktori iskolájában környezetgazdaságtan specializáción. 2005 óta kutató munkatárs
az egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában. Fő kutatási területe
a villamosenergia-piacok működése, piaci modellek vizsgálata. Az elmúlt évben
a villamosenergia-piaci liberalizáció kisfogyasztókra gyakorolt várható hatásával,
illetve az áramkimaradásokkal járó károk számszerűsítésével foglalkozott.
• TÓTH ANDRÁS ISTVÁN a Közép-európai Egyetem hallgatója. 2005 óta a Regionális
Energiagazdasági Kutatóközpont ösztöndíjasa, majd kutató munkatársa. Az elmúlt
években elsősorban a villamosenergia-piacokon megfigyelhető piachatalmi problémákkal, a liberalizációs folyamat kisfogyasztókra gyakorolt hatásaival foglalkozott.
Kutatásai kiterjednek az energiaellátás biztonságát befolyásoló tényezők vizsgálatára is.
• VALENTINY PÁL tudományos főmunkatárs és kutatócsoport-vezető a MTA Közgazdaságtudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott piacok
elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának kérdései,
valamint a versenyszabályozás közgazdasági problémái. Foglalkozik továbbá az állami megrendelések, az innovációs politikák és a vállalatirányítás, az infokommunikációs technológiák és a gazdasági növekedés kérdéseivel is. Oktatóként különböző időszakokban a Budapesti Műszaki Egyetem, a Corvinus Egyetem, a Rajk Lász-
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ló Kollégium, a Láthatatlan Kollégium és az Erasmus Kollégium foglalkoztatta. Tanácsadóként a Hírközlési Főfelügyelettel (1995–2003) és a Magyar Államvasutakkal
(1997–2002) állt kapcsolatban szabályozási és vállalatátalakítási kérdésekben. Versenyszabályozási kérdésekben alkalmanként a Gazdasági Versenyhivatal számára
dolgozik. A Fővárosi Önkormányzatnak privatizációs stratégiák kidolgozásában
nyújtott segítséget. Tagja volt a Magyar Villamossági Művek Zrt. (1994–1998) és
a Fővárosi Gázművek Zrt. (1993–2007) igazgatóságának.
• VINCE PÉTER a MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. 1971-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti
közgazdasági szakán. 1996-ban lett a közgazdaságtudományok kandidátusa. Kutatási
területei: a magyar gazdaság szervezeti, szerkezeti, intézményi és vállalatirányítási
kérdései, az energiapolitika és -gazdálkodás, a privatizáció, a közüzemek szabályozása, valamint az ezekkel összefüggő nemzetközi tapasztalatok, a vállalati viselkedés, az
innovációs és alkalmazkodókészség, a versenyképesség, az ipar szervezeti rendszere,
a vállalatfelvásárlás és tulajdonosi irányítás kérdései a piacgazdaságban.

