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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet könyvtárának 1990 óta 
könyvtárosa, 2005 óta vezetője. 2012 januárjától az MTA Közgazdaság- és Regio-
nális Tudományi Kutatóközpont könyvtárának vezetője. Tanulmányait az ELTE BTK 
könyvtár szakán végezte. Szakmai érdeklődése középpontjában az információköz-
vetítés hatékony formáinak kialakítása és szolgáltatása áll. 2011-ben MTA főtitkári 
elismerésben részesült.

• BARTÓKI-GÖNCZY BALÁZS a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa (RTK 
MÖRT), valamint a Justice Security Kft. gazdasági és jogi igazgatója. Jogi tanulmá-
nyait a Magyarországon (PPKE JÁK), illetve Párizsban végezte (Université Panthéon-
Assas és Université Paris Saclay). 2018-ban szerezte doktori fokozatát jogtudomá-
nyokból, valamint MBA-diplomáját a Lyon 3 Egyetemen. Szakterülete a távközlési 
jog, űrjog, médiajog, valamint a rendészettudomány magánbiztonsággal kapcsolatos 
jogi kérdései.

• BEREZVAI ZOMBOR a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Is-
kolájának PhD-hallgatója. 2015-ben végzett közgazdászként az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen, majd másfél évet dolgozott pénzügyi menedzserként a Procter 
& Gamble csömöri gyárában. Kutatási érdeklődése a kiskereskedelmi vállalatok 
innovációs politikája, az FMCG-ágazatok (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) aktu-
ális kérdései, illetve ezek empirikus elemzése. Publikációi e területekhez kötődnek, 
amelyekért 2015-ben Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben 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 Amsz-
terdami Egyetemen (Universiteit van Amsterdam) először adjunktusként, majd 
docensként dolgozott. Az Amsterdam Centre for European Law and Governance 
(ACELG) és az Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) kutatója, részt 
vesz a Competition and Regulation programban. A Legal Issues of Economic Inte-
gration című folyóirat szerkesztőségének tagja. A holland fogyasztói és piaci hatóság 
(Autoriteit Consument & Markt, ACM) nem kormányzati tanácsadója. Az MTA 
TK külsős munkatársa. Kutatási területei az európai versenyjog, fogyasztóvédelem 
és piacszabályozás, illetve ezen területek jogérvényesítési és intézményes kérdései. 
Publikációi elsősorban a fogyasztóknak a piacszabályozásban betöltött jogi, politikai 
és gazdasági szerepét tárgyalják.
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• FELSMANN BALÁZS, közgazdász. A Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energia-
gazdasági Kutatóközpontjának (REKK) munkatársa. Közgazdasági diplomáját 1993-
ban szerezte, PhD-disszertációját – amelynek témája a magyarországi energiakereske-
delmi szektor liberalizációt követő átalakulása volt – 2018-ban védte meg a Budapesti 
Corvinus Egyetemen. 2004-ig a vállalati szektorban dolgozott, stratégiai és pénzügyi 
vezető pozíciókban. 1997-ig a Béres Rt. controlling vezetője, 1998-tól a vállalatcsoport 
gyógyszer-nagykereskedelmi divíziójának gazdasági igazgatója, majd 2000-től a Bé-
res Csoport befektetési és gazdasági igazgatója. 2005-től az államigazgatáson belül 
folytatta pályáját, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetőjeként. 
2006 júliusától 2008 áprilisáig a tárca energetikáért, hírközlésért és közlekedésért 
felelős szakállamtitkára. Szakállamtitkári pozíciójáról való lemondását követően, 
2008 áprilisától számos hazai és régiós energetikai és közlekedésfejlesztési projektben 
dolgozott szakértőként. 2010 óta egyetemi kutató. Oktatóként részt vesz a BCE Ve-
zetéstudományi Intézet keretein belül zajló menedzsment-mesterképzések stratégiai 
menedzsment tárgyú kurzusaiban. Fő kutatási területe az energiavállalatok stratégiai 
alkalmazkodása, energetikai beruházások gazdasági értékelése, az innovatív új tech-
nológiák és az egyes energiatermelési módok közgazdasági összehasonlító elemzése. 
Aktív szerepet vállal több tudományos és szakmai szervezetben. A Magyar Energia-
kereskedők Szövetségének elnöke, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.

• GÖNCZÖL TÜNDE az ELTE jogi karán szerezte diplomáját. Több évig (1998–2005) 
a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa volt, majd egy svéd távközlési cég jogi és 
szabályozási igazgatója. 2007-től a Réczicza White & Case LLP, illetve jelenleg 
a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda ügyvédje, a versenyjogi csoport társvezetője. 
A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Több szakkollégiumban tartott versenyjogi 
szemináriumokat (Rajk László Szakkollégium, Széchenyi István Szakkollégium); az 
Infokommunikáció és Jog című folyóirat tanácsadó testületének tagja.

• KELEMEN-ERDŐS ANIKÓ egyetemi docens az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gaz-
dasági Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetében oktat marketingtantár-
gyakat, óraadó a Budapesti Corvinus Egyetemen. Vendégoktatóként előadást tartott 
a szentpétervári légiközlekedési műszaki egyetemen (SUAI), a Da Nang-i, a tiranai, 
valamint a Le Havre-i egyetemeken. Okleveles közgazdászként a Budapesti Corvinus 
Egyetemen végzett, majd doktori fokozatot szerzett 2014-ben a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori 
Iskolában. Korábban a MÁV-Start marketingosztályának vezetőjeként tevékenyke-
dett. Kutatási érdeklődése a kereskedelmi marketingre, a szolgáltatásfejlesztésre, 
valamint az újabb marketingmegközelítésekre (service-dominant logic, customer-
dominant logic) irányul.

• KISS FERENC LÁSZLÓ 1972–1986 között a Bell Canada, 1986–1994 között pedig az 
amerikai Bellcore (Bell Communications Research) közgazdász kutatója, 1990–2006 



 A SZERZŐKRŐL 287

között az International Telecommunications Society 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 tanács-
adói 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.

• KOTEK PÉTER 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdász-
ként piacelemző szakirányon, majd kutató munkatársként csatlakozott a Budapesti 
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjához (REKK), ahol 
2015-től kutató főmunkatárs. Az utóbbi években elsősorban gázpiaci modellezéssel 
foglalkozik, a szűkebb szakterülete a gázpiacon belül az infrastruktúra-projektek 
költség–haszon elemzése, LNG és tárolói piacok működése és szabályozása.

• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt kö-
vetően 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. A Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanszékvezető egyetemi tanár, valamint az 
MTA Föderális Piacok elnevezésű Lendület kutatócsoport vezetője. A Riga Graduate 
School of Law és a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint 
a CEU vendégprofesszora. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Vendégkutatóként 
kutatásokat folytatott és vendégprofesszor volt Bécsben, Hágában, Münchenben, 
Münsterben, Hamburgban, Brnóban, Edinburghban, Londonban, Bloomington 
(Indiana University, Egyesült Államok) és Brisbane-ben (University of Queensland, 
Ausztrália). Több mint 150 publikációja jelent meg magyar, angol, francia, német, 
román és (fordításban) horvát és spanyol nyelven.

• MAIER NORBERT közgazdász a Copenhagen Economics tanácsadó cégnél. Közgaz-
dasági tanulmányait a Northwestern Universityn, versenyjogi tanulmányait a londoni 
King’s College-ban folytatta, PhD-t 2006-ban a London Business Schoolon szerzett. 
2006–2012 között a London Economics tanácsadó cégnél dolgozott, majd 2012–2018 
között az Európai Bizottság versenyügyi főközgazdásza mellett működő csoportban. 
A versenyjogi kérdések közgazdasági elemzésének számos változatával foglalkozott, 
nagy gyakorlata van a fúziók és antitrösztügyek vizsgálatában mind a digitális, mind 
az energiapiacokat illetően, valamint más szabályozott és nem szabályozott ágaza-
tokban.

• SELEI ADRIENN 2007-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem piacelemző szak-
irányán, majd 2009-ben diplomázott az ELTE pszichológia szakán szervezet-, mun-
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ka- és döntéspszichológia szakirányon. 2017-ben szerzett PhD-fokozatot a Budapesti 
Corvinus Egyetemen, az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskolá-
ban. 2011 óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági 
Kutatóközpontjában (REKK), ahol elsősorban gázpiaci modellezéssel foglalkozik, 
ugyanakkor számos villamosenergia-piaci projektben is dolgozott. A tanácsadói és 
elemzői tevékenység mellett számos közgazdasági tárgy oktatásában vett és vesz 
részt. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és Gaz-
daságelemzés Tanszékének félállású adjunktusa.

• SOMOGYI RÓBERT adjunktus a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Pénzügyek Tanszékén, valamint tudományos munkatárs az MTA KRTK Köz-
gazdaság-tudományi Intézetében. Doktori disszertációját 2016-ban a párizsi Ecole 
Polytechnique és CREST egyetemeken védte meg, ezután két évig posztdoktori 
kutatóként a belgiumi Université catholique de Louvain CORE kutatócsoportjában 
dolgozott. Kutatási területei az elméleti mikroökonómia, a digitális piacok elmélete 
és az ágensalapú modellek.

• TAKÁCSNÉ TÓTH BORBÁLA 2004 óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem 
Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK). A kutatóközpont alapító-
tagjaként számos nemzetközi és hazai tanácsadó projektet vezet, gyakran építve 
az Európai Gázpiaci Modellre mint elsődleges elemző eszközre. Fő szakterületei: 
regionális együttműködések, ellátásbiztonsági kérdések, energia-geopolitika, inf-
rastrukturális fejlesztési és befektetési kezdeményezések a gázszektorban, gázpiaci 
verseny és szabályozás. 1998-ban végzett közgazdászként a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen. 2001-ben szerzett mesterfokozatot a Közép-európai Egye-
tem (CEU) nemzetközi kapcsolatok szakán. Öt évet dolgozott köztisztviselőként 
államigazgatásban, többnyire energiaszabályozási területen. 2001 és 2003 között 
a Magyar Energia Hivatal elnöki titkárságának nemzetközi kapcsolatokért felelős 
vezetője volt.

• 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. 1980-ban a sussexi, 
1991-ben a nottinghami és a cambridge-i egyetem meghívására vendégkutatóként 
dolgozott Nagy-Britanniában. Több egyetemen és szakkollégiumban oktatott (BME, 
Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Rajk László Kollégium, Láthatatlan 
Kollégium, Erasmus Kollégium), jelenleg az ELTE TÁTK Közgazdaságtudományi 
Tanszékének oktatója. Tanácsadóként és szakértőként szabályozó szervezeteknek, 
közszolgáltató vállalatoknak és bíróságoknak dolgozott. Tagja volt a Magyar Villa-
mossági Művek Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi Gázművek Zrt. (1993–2007) igaz-
gatóságának.




