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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaságtudományi Intézet könyvtárának 1991 óta könyv-
tárosa, 2005 óta vezetője. Tanulmányait az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar könyvtár-
szakán végezte, 2001-ben információbróker oklevelet szerzett a Benedict School 
tanfolyamán. Szakmai érdeklődése középpontjában az információközvetítés ha-
tékony formáinak kialakítása és a közgazdasági információk elektronikus/online 
lelőhelyeinek felkutatása és szolgáltatása áll.

• GÁLIK MIHÁLY közgazdász kandidátus, médiakutató, egyetemi tanár, a Budapesti 
Corvinus Egyetem média, marketingkommunikáció és telekommunikáció tanszéké-
nek vezetője. 1976 és 1990 között rovatvezető, majd szerkesztőségvezető beosztásban 
a Magyar Rádió gazdasági újságírója, 1990 és 1992 között a Magyar Rádió ügyvezető 
igazgatója. A média-gazdaságtan, a médiaszabályozás és a médiapolitika szakterüle-
tek elismert kutatója, a média-gazdaságtan tudományág művelésének hazai úttörője. 
Több mint 80 tudományos publikáció szerzője, az elmúlt két évtizedben számos 
jelentős hazai és nemzetközi kutatás résztvevője.

• 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 fő-
tanácsadója, 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 docens, 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 Főfel-
ügyelet), Gazdasági Versenyhivatal, szakminisztérium (KÖVIM), Magyar Posta Rt. 
számára készülő – kutatásban vett részt.
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• KOVÁCS ANDRÁS GYÖRGY diplomáit az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 1998-ban, 
a Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi szakán 2008-ban, valamint jogi PhD 
fokozatát szabályozó hatóságok eljárásjoga témakörben 2009 februárjában szerezte. 
2008-tól a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetőhelyettese, a Fővá-
rosi Bíróság Bírói Tanács tagja, 2003 óta versenyjogi, piacszabályozási és pénzügyi 
tárgyú pereket tárgyaló bíró, az elektronikus hírközlési ügyek egységes jogalkalma-
zásért felelős munkacsoport vezetője. 1999 óta az ELTE közigazgatási jogi tanszék-
ének megbízott oktatója, piacszabályozási és általános közigazgatási eljárásjogi kur-
zusokat vezet. Számos egyetem, hazai, illetve külföldi szakmai konferencia előadó-
ja. 2006 óta rendszeresen részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia Info kom-
munikációs Jogi Centrumának kutatásaiban, 2002 óta a Jogtudományi Intézet, 2004 
óta az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet részére végez kutatásokat. Számos köz-
igazgatási eljárási jogi, versenyjogi, adójogi tárgyú és szabályozott piacokra vonat-
kozó tanulmány és szakértői anyag szerzője.

• LŐRINCZ LÁSZLÓ szociológus-közgazdász, PhD-fokozatát a Budapest Corvinus 
Egyetemen szerezte meg, 2002 óta az Infrapont Kft. tanácsadója. Elsősorban távköz-
lés-szabályozással kapcsolatos elemzéseket végez, de részt vett információs társada-
lommal kapcsolatos közpolitikai döntés-előkészítő, elemző és kutatási projektekben 
(magyar és európai uniós kormányzati szervek számára), illetve üzleti elemzések 
készítésében távközlési szolgáltatók számára. Érdeklődési köre az elmúlt időszakban 
a közgazdasági kérdések empirikus felvételekkel való megközelítése. 

• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt kö-
vetően sikeresen védte meg PhD-dolgozatát. A Közép-európai Egyetemen szerzett 
mesterfokozatot, ahol jelenleg doktorjelölt. Tanulmányokat és kutatásokat folytatott 
Rotterdamban, Heidelbergben, New Yorkban, Bécsben, Hágában és Münchenben. 
A Szegedi Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen tanársegéd, a CEU Business School és az ELTE megbízott oktatója, a Bibó 
István Szakkollégium műhelyvezető tanára, a Versenyjogi Kutatóközpont kutatója. 
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének (Eurojus) jogi tanácsadója. 
A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Nagyszámú publikációja jelent meg magyar 
és angol nyelven. Ezek közül kiemelendő Az Európai Unió nemzetközi magánjoga 
című kézikönyv (HVG–Orac, 2006) és a Kartelljogi kézikönyv (HVG–Orac, 2008). 
Fő kutatási területei: versenyjog, hálózatos iparágak és nemzetközi magánjog.

• NAGY PÉTER a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleveles 
közgazdász diplomát 1988-ban. Az egyetem Vállalat-gazdaságtan tanszékén dol-
gozott tanársegédként, majd adjunktusként 1998-ig. 1998 és 2000 között a Matáv 
Stratégiai Igazgatóságának főmunkatársa. 2000 óta az Infrapont Kft. vezető tanács-
adója, részt vett a cég valamennyi fontosabb projektjében. Többek között a távközlési 
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liberalizációt megalapozó szakértői munkákban, az elektronikus hírközlésről szóló 
törvény előkészítésében, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, valamint a hírközlési szol-
gáltatóknak nyújtott szabályozási és stratégiai tanácsadói munkákban. Az utóbbi 
években az elektronikus hírközlés mellett más hálózatos iparágakkal – villamos 
energia, vasút, posta – is foglalkozik.

• VALENTINY PÁL kandidátus, tudományos főmunkatárs és kutatócsoport-vezető 
az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabá-
lyozott piacok elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálá-
sának kérdései, valamint a versenyszabályozás közgazdasági problémái. Foglalkozik 
továbbá az állami megrendelések, az innovációs politika és a vállalatirányítás, az 
infokommunikációs technológia és a gazdasági növekedés kérdéseivel is. Különbö-
ző időszakokban oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Corvinus Egyetemen, 
a Rajk László Kollégiumban, a Láthatatlan Kollégiumban és az Erasmus Kollégium-
ban. Tanácsadóként a Hírközlési Főfelügyelettel (1995–2003) és a Magyar Államvas-
utakkal (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 az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunka-
társa. 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 szabályozá-
sa, 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.


