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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.

• BEREZVAI ZOMBOR a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdásza, illetve a KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézetének kutatója. Emellett számos hazai egyetemen 
oktat ökonometriai, piacszerkezeti és kutatásmódszertani tárgyakat. 2015-ben vég-
zett közgazdászként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd másfél évet dol-
gozott pénzügyi menedzserként a Procter & Gamble csömöri gyárában. 2016-ban 
kezdte doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kutatási érdeklődése 
a kiskereskedelmi vállalatok innovációs politikája, a közlekedési módozatok közötti 
helyettesítés és kiegészítés vizsgálata, az FMCG-ágazatok (gyorsan forgó fogyasztási 
cikkek) aktuális kérdései, illetve ezek empirikus elemzése. Publikációi e területekhez 
kötődnek, amelyekért 2015-ben Pro Scientia Aranyérem, 2019-ben pedig Roska 
Tamás Tudományos Előadás kitüntetésben részesült.

• CSONKA VIVIEN a Compass Lexecon tanácsadó cég közgazdásza Londonban. Köz-
gazdasági tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, versenypolitikai 
tanulmányait a Barcelona Graduate School of Economicson folytatta. 2016–2017 
között a Competition and Markets Authorityben, az Egyesült Királyság versenyhiva-
talában dolgozott, majd 2017–2019 között a Gazdasági Versenyhivatalban. Kutatási 
érdeklődése a telekommumikációs szektorra irányul.

• CSORBA GERGELY tudományos főmunkatárs a KRTK Közgazdaság-tudományi In-
tézetében. 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 piacszer-
kezet-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 Po-
licy, Journal of Industry, Competition and Trade) jelentek meg. Vendégelőadóként 
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.
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• DÖMÖTÖRFY BORBÁLA TÜNDE a Réti, Várszegi és Társai PwC Legal Ügyvédi 
Iroda menedzsere. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogtudomá-
nyi diplomát 2011-ben, ahol jelenleg PhD-tanulmányait végzi. Jogi tanulmányokat 
folytatott a hollandiai Radboud University Nijmegenen, a párizsi University Paris 
(XI.) Sudön, valamint versenyjogból és szellemi alkotások jogából LL.M. fokozatot 
szerzett a belgiumi Université de Liège-en. Közgazdasági tanulmányait távoktatásos 
formában jelenleg a University of Londonon folytatja. Korábban szakmai tapaszta-
latokat szerzett egy multinacionális cég jogi osztályán, az Európai Bizottság Verseny 
Főigazgatóságán, a Gazdasági Versenyhivatal Antitröszt Irodájának vizsgálójaként, 
valamint egy nemzetközi ügyvédi iroda versenyjogi csoportjában. Elsődleges szak-
területe a versenyjog, ezen kívül fogyasztóvédelemmel, adatvédelemmel, valamint 
egyéb iparági szabályozási területekkel foglalkozik.

• FELSMANN BALÁZS 2016 januárjában csatlakozott a Regionális Energiagazdasági 
Kutatóközponthoz kutató főmunkatársként. Közgazdasági diplomáját 1993-ban 
szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, amelynek jogutódján, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen 2018-ban PhD-fokozatot is szerzett. 2004-ig a vállalati 
szektorban dolgozott stratégiai és pénzügyi vezetői pozíciókban. 2005-től az állam-
igazgatáson belül folytatta pályáját. 2006 és 2008 között a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkára. 
2010 óta egyetemi oktató. Aktív szerepet vállal több szakmai tudományos szerve-
zetben. A Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke. Fő kutatási területe 
az energiavállalatok stratégiai alkalmazkodása, energetikai beruházások gazdasági 
értékelése, az innovatív új technológiák és az egyes energiatermelési módok köz-
gazdasági összehasonlító elemzése.

• FIRNIKSZ JUDIT szakmai pályafutását a Gazdasági Versenyhivatalban kezdte, az ott 
eltöltött közel egy évtized során versenypolitikai elemzőként, vizsgálóként és osz-
tályvezetőként látott el feladatokat. 2006 óta a Réti, Várszegi és Társai PwC Legal 
Ügyvédi Iroda menedzsere, szakterületei közé tartozik a versenyjog, fogyasztóvédel-
mi és reklámjog, kereskedelmi jog, valamint az adatvédelem. Mindemellett jelentős 
ismereteket és tapasztalatokat szerzett a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) 
szektora, valamint a gyógyszeripari vállalkozásokat érintő sajátos ágazati szabályok 
terén. A Budapesti Közgazdasági Egyetemen Európa Tanulmányok szakon szer-
zett MSc-fokozatot. A közelmúltban – a gyakorlati kihívásokat követve – figyelme 
mindinkább az online piacok és a digitalizált piaci megoldások felé fordult. Jelenleg 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Iskolájában folytat PhD-tanulmányo-
kat, amelynek középpontjában a versenyjog, a mesterséges intelligencia, a Big Data, 
valamint a digitalizáció összefüggései állnak, továbbá az ELTE társasági jogi mester-
képzésén vesz részt.

• KISS BARNABÁS SÁNDOR 2017 óta dolgozik a Réti, Várszegi és Társai PwC Legal 
Ügyvédi Irodában. Legfőképpen versenyjogi, adójogi és perjogi területen szerzett 
tapasztalatot. A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás alapszakán és 
vállalkozásfejlesztés mesterszakán szerzett okleveles közgazdász diplomát, az ELTE 
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Állam- és Jogtudományi Karán pedig summa cum laude minősítéssel végzett. Je-
lenleg PhD-tanulmányokat folytat, kutatási területe a semmisségi perek az Európai 
Unió Bírósága előtt. Párizsi és brüsszeli ügyvédi irodákban szerzett versenyjogi és 
kereskedelmi jogi tapasztalatot.

• KOVÁTS SURD az Európai Központi Bankban vezető bankfelügyelő. 2012-től tevé-
kenykedik az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszerben, először az Európai Bizto-
sítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA), majd 2014-től az Egységes Európai 
Bankfelügyelet munkatársa. Részmunkaidőben az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karának Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékén folytat oktatói 
tevékenységet. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdászvég-
zettséget, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogászdiplomát, a regensburgi 
egyetemen posztgraduális jogi diplomát szerzett. 2019-ben sikerrel védte meg dok-
tori disszertációját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2002 és 2012 között 
a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa volt vizsgálóként, majd irodavezetőként, 
elsősorban a pénzügyi piacok területén.

• MEZŐSI ANDRÁS 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2014-ben 
PhD-fokozatot is szerzett. A doktori értekezés témája az európai árampiacon meg-
lévő különböző szabályozóeszközök (megújuló támogatás, emissziókereskedelem, 
energiahatékonyság) egymásra hatásának vizsgálata volt. 2006-ban került gyakor-
nokként a Regionális Energiagazdasági Kutatóközponthoz, ahol már szenior ku-
tató. Kutatási területei a megújuló energiaforrások közgazdaságtana, a különböző 
energiapiaci beruházások értékelése, illetve a villamosenergia-piacok közgazdasági 
modellezése.

• PAPP MÓNIKA jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen, majd PhD-fokozatát 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg, 
ahol adjunktusként dolgozik. Emellett az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Társada-
lomtudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Kutatási területe az 
Európai Unió gazdasági joga, azon belül belső piaci és versenyjoga. A Kutatóközpont 
HPOPs-Lendület Kutatócsoportjának tagjaként az elmúlt években Magyarország 
európai uniós közpolitikai lehetőségeit kutatta.

• 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 Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán tanszékvezető egyetemi tanár, valamint az MTA 
Föderális Piacok elnevezésű Lendület-kutatócsoport vezetője. A kolozsvári Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a CEU vendégprofesszora. A Budapesti Ügyvé-
di Kamara tagja. Vendégkutatóként kutatásokat folytatott, és vendégprofesszor volt 
Bécsben, Hágában, Münchenben, Münsterben, Hamburgban, Brnóban, Edinburgh-
ban, Londonban, Bloomington (Indiana University, Egyesült Államok) és Brisbane-
ben (University of Queensland, Ausztrália). Több mint 180 publikációja jelent meg 
magyar, angol, francia, német, román és (fordításban) horvát és spanyol nyelven.  
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• SZABÓ GÁBOR közgazdász, 2018 végétől az Infrapont Kft. tanácsadója. Egyetemi 
tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 
végezte. 2002 és 2018 között a Gazdasági Versenyhivatalban dolgozott, kezdetben 
a Versenypolitikai Iroda elemzőjeként, majd a Hálózatos Ágazatok Irodája vizsgá-
lójaként, végül az Antitröszt Iroda vezetőjeként. Vendégoktatóként a Veszprémi 
Egyetemen, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem és a REKK közös energiagazdál-
kodási szakközgazdász képzésén is tartott előadásokat. Jelentős tapasztalata van 
a versenyügyek közgazdasági elemzésében, az antitröszt-eljárások és a fúziók vizs-
gálatában, elsősorban a távközlési és energiapiacokon, de más, szabályozott és nem 
szabályozott iparágakkal is foglalkozott.

• VALENTINY PÁL emeritus kutató, ny. tudományos főmunkatárs a KRTK Közgazda-
ság-tudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott piacok elmé-
lete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának kérdései, va-
lamint 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 szabályozószervezeteknek, közszolgáltató 
vállalatoknak és bíróságoknak dolgozott. Tagja volt a Magyar Villamossági Művek 
Zrt. (1994–1998) és a Fővárosi Gázművek Zrt. (1993–2007) igazgatóságának.




