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2014 szeptember: minimum 20 letöltést számolva 54 tanulmány, 1761 letöltés, átlag 32,6 

2007-2012 bibliográfia átlag 33, teljes kötet átlag 23 
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 8 évkönyv 

 84 tanulmány, 8 bibliográfia 

 49 szerző 

 KTI – 10 

 Nem–KTI – 39 
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 I. rész 
 Áttekintés. Múlt, jelen, jövő az ágazati és 

versenyszabályozásban (23 tanulmány) 

• 12 közgazdasági (4 szabályozás-gazdaságtan), 9 jogi, 
2 jogi-közgazdasági 

 II. rész 
 Betekintés. Változó tematikus rész (32 tanulmány) 

• Villamosenergia-ipari piacnyitás kérdései 

• Hírközlés és hatásai 

• Közgazdasági elemzési módszerek 

• Az internet és média szabályozása 

• A pénzügyi szektor szabályozása 

• A szabályozás intézményrendszerének átalakulása 

• Az ágazati árszabályozás átalakulása 

• Közgazdaságtan a verseny és ágazati szabályozásban  
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 III. rész 

 Körbetekintés. A hálózatos 

szolgáltatások piaca és szabályozása 

(29 tanulmány) 

• Hazai piacok elemzése (EU) 

• Távközlés (4), posta (5, vasút (3), villamos-

energia (6), gáz (5), víz (3)  
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 IV. rész 

 Kitekintés. Szakirodalmi tájékoztató 

• Hazai és külföldi könyvek, folyóiratcikkek és 

műhelytanulmányok (internetes 

elérhetőséggel) 

• Egyéb, interneten elérhető információk  

• Átfogó portálok, kutatóhelyek, közgazdasági 

tanácsadó cégek, a témakörben legtöbbet 

publikáló külföldi folyóiratok, blogok 
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 Verseny és szabályozás, 2008-2014 

között megjelent évkönyvek 

 12 tanulmány angol nyelvű változata  
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 I. Áttekintés - Múlt, jelen, jövő az ágazati és 
versenyszabályozásban 

 
 Csorba Gergely: Párhuzamos események 

értékelése a fúziókontrollban 

 

 Belényesi Pál: Hogy juthatok a pénzemhez? Az 
ügyvédi sikerdíjas jogérvényesítési rendszer 
közgazdasági háttere 

 

 Nagy Csongor István: Tisztességes eljárás és 
bírósági felülvizsgálat a versenyfelügyeleti 
eljárásban 
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 II. Betekintés – Közgazdaságtan a verseny és 
ágazati szabályozásban 

 
 Valentiny Pál: Létezik-e jogalkalmazási 

közgazdaságtan? 

 Muraközy Balázs: Kvantitatív módszerek 
alkalmazása versenyhatóságok kiemelt ügyeiben, 
2009–2013 

 Antal-Pomázi Krisztina: Közgazdasági szakértők a 
bírósági eljárásokban 

 Paizs László: Piaci erő az áramtermelő piacon. 
Eredmények az egyensúlyi modellezés területéről 

 Muraközy Balázs – Valentiny Pál: A 
versenyhatósági döntések jóléti hatásának 
méréséről 
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 III. Körbetekintés - A hálózatos szolgáltatások piaca és 
szabályozása 

 
 Pápai Zoltán – Papp Bertalan: Versenyproblémák a 

postai piacokon és a magyar postai piacnyitás 
tanulságai 

 

 Selei Adrienn – Takácsné Tóth Borbála: Az ukrán 
krízis rövid távú hatásai Kelet-Közép-Európa és 
Magyarország gázellátás-biztonságára 

 

 IV. Kitekintés - Szakirodalmi tájékoztató 
 

 Válogatott bibliográfia, 2014 - Összeállította: Bálint 
Éva 
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Felkért hozzászólók: 

 

 Tóth István György, Tárki Zrt. 

vezérigazgató 

 Varju Márton, MTA TK Jogtudományi 

Intézet, Lendület – HPOPs kutatócsoport 

vezető 
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Köszönöm a figyelmet! 


