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• ANTAL-POMÁZI KRISZTINA közgazdász, diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2008-ban. Jelenleg az egyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájának doktorjelöltje. 2010 óta az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének
munkatársa. Korábbi kutatásai során foglalkozott a közbeszerzések szabályozásával,
jelenleg a közgazdasági típusú bizonyítékok bírósági felhasználásával foglalkozik.
• 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.
• BELÉNYESI PÁL egyetemi oktató, gazdasági és jogi tanácsadó, a római John Cabot
Universityn és a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít. Egyetemi tanulmányait
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán és az Antwerpeni Egyetemen
végezte. Mesterfokozatát a firenzei European University Institute-on szerezte, ahol
Hans Ullrich professzor mentorálásával a vízszolgáltatások liberalizációjából készítette el diplomáját. Doktori fokozatát a Debreceni Egyetemen szerezte, kutatási
témája a vízszolgáltatások gazdasági és környezetvédelmi szabályozása volt. 2003
óta főként Brüsszelben és Rómában él, az Európai Parlament és az Európai Bizottság
volt munkatársa. Rendszeresen ad tanácsot stratégiai és szabályozási területeken
a köz- és magánszektor szereplőinek. Főbb kutatási területei: a telekommunikáció,
digitális monopóliumok, víz- és postai szolgáltatások. Számos tanulmánya jelent
meg Magyarországon, európai szaklapokban és az Egyesült Államokban. 2015 májusa óta az Európai Parlament belső piaci igazgatóságának külső szakértője. Rendszeres konferencia- és vendégelőadó, többek között a washingtoni Johns Hopkins
Egyetemen, a nápolyi Federico II-n, valamint a Kínai Tudományos Akadémián és
számos kínai egyetemen. A Czech Chinese Entrepreneurs Forum szakmai partnere.
• 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
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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 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.
• 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. 1988–1989ben 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.
• MURAKÖZY BALÁZS a Vállalati Stratégia és Versenyképesség kutatócsoport vezetője a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpontjában. 2008-ban szerezte meg PhD-fokozatát a Közép-európai Egyetemen. Érdeklődési területéhez tartozik a vállalati teljesítményt magyarázó tényezők
vizsgálata, a külkereskedelem, valamint az állami szabályozás és a versenypolitika.
Munkái megjelentek olyan nemzetközi folyóiratokban, mint a Journal of International Economics és a Canadian Economic Review, valamint több cikke jelent meg
a Közgazdasági Szemlében is. Vendégkutató volt a University of California, Davis
Egyetemen, a kieli Világgazdasági Intézetben és a Nottinghami Egyetemen is. 2013ban nyerte meg a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” pályázatát a kutatócsoport létrehozatalára. Jelenleg a Rajk László Szakkollégiumban tanít ökönometriát,
de korábban tanított az ELTE-n, a CEU-n és az MNB-ben is.
• 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. Tanszékvezető egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint az MTA
TK Föderális Piacok elnevezésű Lendület kutatócsoport vezetője. A Riga Graduate
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School of Law és a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vendégprofesszora. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Vendégkutatóként kutatásokat
folytatott és vendégoktató volt Bécsben, Hágában, Münchenben, Münsterben, Hamburgban, Brnóban, Edinburghban és Londonban. 2015–2016-ban Fulbright vendégprofesszor az Indiana Universityn (Bloomington). Több mint 130 publikációja jelent
meg magyar, angol, francia, német, román és (fordításban) horvát és spanyol nyelven.
• PAPP BERTALAN közgazdász, a Budapest Corvinus Egyetemen és a Közép-európai
Egyetemen (CEU) végezte tanulmányait, 2013 óta az Infrapont elemzője, ahol szabályozási és versenyjogi kérdések vizsgálatával foglalkozik. Tanácsadói projektek keretében részt vett a telekommunikációs, postai és energiaipari piacok mellett számos
egyéb iparágat érintő piacelemzésekben, összeolvadások és más piaci magatartások
közgazdasági értékelésében, elméleti és empirikus hatáselemzések készítésében.
• PÁPAI ZOLTÁN a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdászés szociológusdiplomát 1988-ban, majd egyetemi doktori fokozatot 1994-ben. 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.
• PAIZS LÁSZLÓ 2001-től dolgozik az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetében, 2008-tól az Intézet tudományos munkatársa. 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
még a hálózati energiaszolgáltatások szabályozása és az energiapiacok modellezése.
E témákban több alkalommal végzett szakértői tevékenységet a hazai államigazgatási szervek és energiapiaci vállalatok számára. 2004-től munkatársa a Budapesti
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának is.
• SELEI ADRIENN 2011 óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban. Jelenleg elsősorban gázpiaci modellezéssel foglalkozik, emellett számos villamosenergia-piaci projektben is részt vett. 2007-ben
végzett a Budapesti Corvinus Egyetem piacelemző szakirányán. Ugyanitt folytatta
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közgazdasági PhD-tanulmányait, jelenleg doktorjelöltként a disszertációján dolgozik. A tanácsadói és elemző tevékenység mellett számos közgazdasági tárgyat tanít
az ELTE Közgazdaságtan Tanszékén és a Budapesti Corvinus Egyetemen.
• TAKÁCSNÉ TÓTH BORBÁLA 1998-ban végzett 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. 2004 óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK). A REKK alapító tagjaként számos nemzetközi és
hazai tanácsadó projektet vezet, gyakran építve az Európai Gázpiaci Modellre mint
elsődleges elemző eszközre. Fő szakterületei: energiapiaci regionális együttműködések, ellátásbiztonsági kérdések, energia-geopolitika, infrastrukturális fejlesztési
és befektetési kezdeményezések a gázszektorban, gázpiaci verseny és szabályozás.
• 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.

