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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet könyvtárának 1991 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.
• CSERES KATALIN jogász, egyetemi docens. Az ELTE jogi karán szerzett diplomát
1999-ben, az Utrechti Egyetemen pedig PhD-címet 2004-ben. 2003-tól az Amszterdami Egyetemen (Universiteit van Amsterdam) először adjunktusként, majd
docensként dolgozott. Az Amsterdam Centre for European Law and Governance
(ACELG) kutatója és a Compound Constitution(s) of Europe kutatási program társvezetője. Az Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) kutatóintézetének
is tagja, a Competition and Regulation programban vesz részt. Tagja a Legal Issues
of Economic Integration című folyóirat szerkesztőségének. Kutatási területei az
európai jog, versenyjog, fogyasztóvédelem és a piacszabályozás jogérvényesítési és
intézményes kérdései. Publikációi elsősorban a fogyasztóknak a piacszabályozásban
betöltött jogi, politikai és gazdasági szerepét tárgyalják.
• CSORBA GERGELY tudományos főmunkatárs az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi 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 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. Vendég előadóként
oktatott a Budapesti Közgazdaságtani Egyetemen, a Veszprémi Egyetemen és az
Erasmus Kollégiumban, jelenleg a Közép-európai Egyetemen oktat. 2006–2012 között a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezető közgazdászaként is tevékenykedett.
Különböző piacelemzési projektekben 2012 óta működik együtt az Infraponttal.
• HORVÁTH M. TAMÁS jogász, egyetemi tanár, az MTA doktora. A Magyar Közigazgatási Intézet kutatója volt, 2001–2007 között tudományos főigazgató-helyettes. Ezt
követően az Ecostat tudományos tanácsadója, egyidejűleg az Európai Unió URBACT
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II. programjában a Joining Forces munkacsoport vezető szakértőjeként működött
a városi kormányzás témakörében. 2011-től a BVK Budapesti Városüzemeltetési
Központ Holding Zrt. közszolgáltatási projektvezetője. A Debreceni Egyetem Államés Jogtudományi Karának pénzügyi jogi és közmenedzsment tanszékét vezeti. Az
MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport vezetőjeként a Területi közszolgáltatások
szabályozásai című projektet moderálja.
• KADERJÁK PÉTER a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetője. Diplomáját és egyetemi doktori fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, 1987 óta ugyanezen egyetem
oktatója. 1998–1999-ben a gazdasági miniszter kabinetfőnöke, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósági tagja. 2000–2004 között a Magyar Energia
Hivatal elnöke, illetve az Energy Regulators Regional Association (ERRA) elnöke.
2004 óta az ERRA oktatási igazgatója. 2008 óta a European University Institute részeként működő Florence School of Regulation (FSR) rendszeres előadója; az FSR
Energy Transparency Award döntőbizottsági tagja; az FSR által koordinált THINK
projekt tudományos tanácsának tagja. 2010 óta a BCE Közgazdasági Továbbképző
Intézetében folyó energiagazdász-szakképzés oktatási igazgatója. 2011 óta az európai energiaszektor-szabályozó, az Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(ACER) fellebbezési bizottságának póttagja. Főbb kutatásai és publikációi az energiapiacok gazdaságtana és szabályozása, a monopóliumszabályozás, a környezetgazdaságtan és energiaellátás-biztonság témaköreihez kapcsolódnak.
• KISS ANDRÁS a Közép-európai Egyetem (CEU) közgazdaságtudományi doktori iskolájának hallgatója és a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató
munkatársa. Kutatási témái a monopólium- és piacszabályozás közgazdaságtana,
az online ár-összehasonlító platformok versenye és az energiapiaci modellezés.
• 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 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 világcég található. A szabályozás gazdaságtanával 1974 óta foglalkozik. Nagyszámú
nemzetközi publikáció szerzője.
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• KISS KÁROLY MIKLÓS tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető az MTA
KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében, továbbá a Pannon Egyetem közgazdaságtan tanszékének egyetemi docense. Fő kutatási területei: közszolgáltatások
szabályozása, hálózatos javak szabályozása (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 Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, a Magyar Posta
Rt. számára készülő – kutatásban vett részt.
• MÉRŐ KATALIN az International Business School Budapest (IBS) docense. Ezt megelőzően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének igazgatójaként a Felügyeleti
Politikák és Elemzési Igazgatóságot vezette. 1997–2004 között a Magyar Nemzeti
Bank Pénzügyi Stabilitási Főosztályának főosztályvezető-helyettese, 1990–1997
között pedig a K&H Bankban töltött be különböző pozíciókat, 1993–1997 között
a Bank Stratégiai és Közgazdasági Igazgatóságát vezette. Banki karrierjét megelőzően a Gazdaságkutató Intézetben és a Munkaügyi Kutatóintézetben dolgozott kutatóként. Egyetemi diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen,*
PhD-fokozatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Fő
kutatási területe a bankok és a bankrendszer működése, kockázatai és szabályozása.
• MICSKI JUDIT közgazdász, 2008 óta az Infrapont elemzője. Eddigi munkája során
elsősorban a hálózatos iparágak – a hírközlés, a villamosenergia-szektor és a közösségi közlekedés – szabályozásával és a szabályozási változások hatásának elemzésével
foglalkozott. Részt vett többek között a hírközlési piacokon jelen lévő jelentős piaci
erő (JPE) szabályozásával, a megújuló villamosenergia-termelés terjedését és hálózati integrálását segítő ösztönző rendszerekkel, az egyetemes postai szolgáltatásra
vonatkozó szabályozás felülvizsgálatával, illetve a távolsági közlekedés keresleti helyettesítésének mérésével foglalkozó kutatási témákban és versenypiaci elemzések
elkészítésében.
• MURAKÖZY BALÁZS 2008-ban szerzett PhD-fokozatot a Közép-európai Egyetemen.
2006 óta az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében dolgozik. Kutatási
területe elsősorban a vállalatok teljesítményét, viselkedését meghatározó tényezők
empirikus vizsgálata, utóbbiak közül különösen érdekli a szabályozás és a gazdaságpolitika más elemeinek hatása. Több európai uniós kutatási programban vesz részt
a vállalatok külpiaci teljesítményével és innovációjával kapcsolatban, a hazai intézmények közül pedig főleg a Gazdasági Versenyhivatal számára végzett kutatásokat.
  * 1990–2004 között: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2004 után Budapesti Corvinus Egyetem.
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Számos, mikroökonómiához és ökonometriához kapcsolódó kurzust tartott, többek
között a CEU-n, az ELTE-n és a Rajk László Szakkollégiumban, ahol 2006–2008
között nevelőtanár is volt. Tudományos kérdések mellett gyakran jelennek meg
ismeretterjesztő vagy gazdaságpolitikai publicisztikái a sajtóban.
• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt követően 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 (vendégkutatóként), illetve vendégoktató volt Bécsben, Hágában, Münchenben, Münsterben,
Hamburgban, Brnóban, Edinburgh-ban és Londonban. Több mint 100 publikációja jelent meg magyar, angol, német, román és spanyol nyelven (köztük két angol
és három magyar nyelvű monográfia). Fő kutatási területei: nemzetközi magánjog,
nemzetközi gazdasági jog, versenyjog és hálózatos iparágak.
• 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 főmunkatársaként 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 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. Fő munkaterületei: piacelemzés, hatáselemzés,
empirikus kutatások, árszabályozás, jogszabályok közgazdasági előkészítése, üzleti
tervezés és piacmodellezés.
• PAIZS LÁSZLÓ 2001-től tudományos segédmunkatársként, 2008-tól pedig tudományos munkatársként dolgozik az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd
a Közép-európai Egyetem közgazdaságtani és politikatudományi szakjain végezte.
Disszertációját a gázolaj-jövedékiadó európai országok közötti versenyéről írta. Kutatási területei közé tartozik továbbá a hálózati energiaszolgáltatások szabályozása
és az energiapiacok modellezése. E témákban több alkalommal végzett szakértői
tevékenységet a hazai államigazgatási szervek és energiapiaci vállalatok számára.
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2004-től tagja a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának.
• PÁPAI ZOLTÁN a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász- és szociológusdiplomát 1988-ban, majd egyetemi doktori fokozatot 1994ben. Az egyetemen 1988–2006 között oktatott különböző közgazdasági tárgyakat.
A kilencvenes évek elejétől piacszabályozási és versenyügyek közgazdasági szakértőjeként dolgozik. 1999-től az Infrapont Kft. tanácsadócsapatának vezetője. 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 hírközlés és az energiaszektor liberalizációjában, szabályozási
intézkedések előkészítésében, megalapozásában, hatásainak vizsgálatában. Közgazdasági szakértőként közreműködött piaci és szabályozási jogvitákban. A tanácsadói
tevékenység mellett részt vesz a piacok működésével foglalkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokban, elemzések készítésében.
• PÉTERI GÁBOR közgazdász, kutató és tanácsadó. Fő szakterülete az önkormányzati
pénzügyek, a helyi közszolgáltatások szervezése és finanszírozása. Szakmai pályafutását a Fővárosi Tanácsnál kezdte. Ezt követően a Magyar Közigazgatási Intézetben
az önkormányzati törvény előkészítésén dolgozott. 1993-tól a brit Know How Fund
független szakértőjeként részt vett az USAID és a Világbank magyarországi projektjeiben. 2000–2004 között a budapesti Nyílt Társadalom Intézethez tartozó Helyi Önkormányzati és Közszolgáltatási Reform Kezdeményezés (OSI-LGI) kutatási igazgatója
volt Ezt követően tanácsadóként több délkelet-európai és fejlődő világbeli szakmai
segítségnyújtási projektben vett részt. 2012-től a Debreceni Egyetem Közszolgáltatási
Kutatócsoportjában egy négyéves projekten is dolgozik.
• SELEI ADRIENN közgazdász és pszichológus. 2007-ben végzett a Budapesti Corvinus
Egyetem Közgazdasági Karán, és 2009-ben az ELTE pszichológia szakán. Jelenleg
a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági PhD-képzésének doktorjelöltje. Kutatásokat elsősorban viselkedés-gazdaságtan, viselkedési piacelmélet témában folytat.
2011 óta a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató munkatársa, valamint
tudományos segédmunkatárs az ELTE Közgazdasági Tanszékén.
• SZOLNOKI PÁLMA 2005-től a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontja kutatója, 2009-től szenior kutatója volt. 2012-ben a magyar áram- és gáztőzsde HUPXCEEGEX piacfelügyeleti munkatársaként dolgozott, jelenleg pedig az MVM Partner földgáz-igazgatóságának üzletfejlesztési munkatársa. 2007-ben kezdte doktori
tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástani doktori iskolájában.
Fő kutatási területe a villamosenergia- és földgázpiac működése, piaci modellek
elemzése.
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• TÓTH BORBÁLA Diplomáját 1998-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen nemzetközi kapcsolatok szakán, majd 2001-ben a CEU International Relations
and European Studies mesterszakán szerezte. 1998–2000 között a Gazdasági Minisztérium kabinetirodájának gyakornoka volt. 2001–2003 között a Magyar Energia
Hivatalban nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott. 2004 óta dolgozik a Regionális
Energiagazdasági Kutatóközpontban, ahol fő kutatási területe a gázpiaci szabályozás.
Részt vesz a hazai és regionális gáztárolói piacok elemzésében, valamint a közép- és
délkelet-európai nagy- és kiskereskedelmi gázpiacok szabályozásának vizsgálataiban.
• 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 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.

