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• BÁLINT ÉVA az MTA Közgazdaságtudományi Intézet könyvtárának 1991 óta könyv-
tárosa, 2005 óta vezetője. Tanulmányait az ELTE könyvtárszakán végezte. Szakmai 
érdeklődése középpontjában az információközvetítés hatékony formáinak kialakí-
tása és a közgazdasági információk elektronikus/online lelőhelyeinek felkutatása és 
szolgáltatása áll.

• GÁLIK MIHÁLY közgazdász kandidátus, médiakutató, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének egyetemi tanára. 
1976 és 1990 között a Magyar Rádió egyik vezető gazdasági újságírója, rovatvezető, 
majd szerkesztőségvezető beosztásban, 1990–1992 között a Magyar Rádió ügyveze-
tő igazgatója. A médiagazdaságtan, a médiaszabályozás és a médiapolitika kutatási 
területek elismert kutatója, a médiagazdaságtan tudományág művelésének hazai 
úttörője. Több mint 90 tudományos publikáció szerzője, az elmúlt két évtizedben 
számos hazai alap- és alkalmazott jellegű kutatás vezetője és résztvevője, valamint 
jelentős nemzetközi kutatási projektek résztvevője.

• GYENGE ANIKÓ zenetörténeti és jogi tanulmányokat folytatott, iparjogvédelmi 
szakjogász, PhD-fokozatát az ELTE-n szerzői jogból szerezte. Korábban az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium szerzői jogi és iparjogvédelmi kodifikációval 
foglalkozó osztályát vezette, Magyarországot képviselte az EU és a WIPO különböző 
szervezeteiben. A Creative Commons Licence és az European Union Public Licence 
egyik magyarországi honosítója. Jelenleg egyetemi adjunktus, a ProArt Szövetség 
a Szerzői Jogokért tanácsadója, több egyetem oktatója, a Szerzői Jogi Szakértő Tes-
tület tagja. Kiemelt kutatási területe a szellemi tulajdonjogok területén zajló európai 
uniós harmonizáció.

• 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 
főtanácsadója, 2004-től a Pannon Egyetem e-gazdaságtan tanszékének vezetője volt. 
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.
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• KISS KÁROLY MIKLÓS egyetemi docens, tanszékvezető, Pannon Egyetem, Közgaz-
daságtan tanszék. 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 Főfelügyelet), Gazdasági Versenyhivatal, szakminisztérium (KÖVIM), 
Magyar Posta Rt. számára készülő – kutatásban vett részt.

• KOSKOVICS ÉVA közgazdász, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen* 
végzett 1986-ban. Elsősorban gyakorlati szakember, de tapasztalatait szívesen kama-
toztatja elméleti munkákban, kutatásokban is. Szakmai pályafutása során legtöbbet 
a tanácsadói szektorban dolgozott, azon belül több mint tíz évig a Pénzügykutató 
Rt.-ben. A gazdaság több szektorában szerzett tapasztalatai közül kiemelkedik a víz-
ügyi szektor, azon belül a víziközmű-szolgáltatás, annak szabályozása, szervezeti, 
tulajdonosi formáinak kutatása, elemzése.

• NAGY CSONGOR ISTVÁN jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol ezt kö-
vetően sikeresen védte meg PhD-dolgozatát. A Közép-európai Egyetemen szerzett 
mester- (LLM), majd SJD-fokozatot. Tanulmányokat és kutatásokat folytatott Rotter-
damban, Heidelbergben, New Yorkban, Bécsben, Hágában és Münchenben. A Sze-
gedi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
adjunktusa, a Bibó István Szakkollégium műhelyvezető tanára, a Mathias Corvinus 
Collegium megbízott oktatója, a Versenyjogi Kutatóközpont kutatója. Korábban 
oktatott, többek között, a Nemzetközi Üzleti Főiskolán, a CEU Business Schoolban, 
az ELTE jogi karán és a Budapesti Corvinus Egyetemen. A Budapesti Ügyvédi Ka-
mara tagja. Mintegy 70 publikációja jelent meg magyar, angol és német nyelven. 
Ezek közül kiemelendő Az Európai Unió nemzetközi magánjoga című kézikönyv 
(HVG–Orac, 2006) és a Kartelljogi kézikönyv (HVG–Orac, 2008). Fő kutatási te-
rületei: nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági jog, versenyjog és hálózatos 
iparágak.

• NEMESLAKI ANDRÁS okleveles gépészmérnök (1986), a műszaki tudomány kandi-
dátusa (1992), egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem E-Business Kutató-
központjának vezetője. Húsz éve az információrendszer-menedzsment és projekt-
menedzsment területen végez kutató és oktató munkát. A CEMS (Community of 
European Management Schools) információs és kommunikációs technológiák vál-
lalati alkalmazásával foglalkozó együttműködésének társvezetője, ennek keretében 
a Bocconi University, a kölni egyetem, és a University College Dublin vendég oktatója. 

  * 1990–2004 között: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2004 után Budapesti Corvinus 
Egyetem.
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Vendégtanárként tanított a Case Western Reserve Egyetemen Clevelandben, va-
lamint a University of Deleware MBA-programjában is. Az elmúlt néhány évben 
végzett kutatási projektjei közül kiemelkedik a Corvinus Egyetem Gazdaságinfor-
matika Doktori Iskolájában végzett nemzetközi doktori konzorciumok szervezése 
(2006-tól folyamatosan), TÁMOP innovációs kutatási műhely vezetése (2010–2012), 
valamint az európai diákhitel megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében szakér-
tőként való részvétel (2010–2011).

• PÁPAI ZOLTÁN a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleve-
les közgazdász és szociológus diplomát 1988-ban, majd 1994-ben kapott egyetemi 
doktori fokozatot. 1988 és 2006 között a közgazdaságtudományi egyetemen dolgo-
zott tudományos munkatársként, tanársegédként, majd adjunktusként. A Hírközlési 
Főfelügyelet tanácsadója volt 1995 és 1998 között. 1998 óta az Infrapont Tanácsadó 
Kft. ügyvezetője. Szakértőként több projektben közreműködött a magyar telekom-
munikációs piac deregulációjában, törvények és szabályozási döntések előkészítésé-
ben és hatásvizsgálatában, valamint frekvenciakiosztási pályázatok előkészítésében. 
A hálózatos iparágak szabályozási szakértőjeként több szektorban is folyamatosan 
dolgozik tanácsadási projektekben szabályozási, stratégiai, versenyszabályozási té-
mákban mind a szabályozóhatóságok, mind a piaci szereplők számára.

• POLYÁK GÁBOR egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Kara Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékén és a Corvinus 
Egyetem E-Business Kutatóközpontjában. Az Infokommunikáció és Jog című fo-
lyóirat főszerkesztője. Diplomáit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán és a Bölcsészettudományi Kar kommunikáció szakán szerezte, a Bécsi 
Egyetem informatikai jogi és jogi informatikai képzési programján LLM-fokozatot 
szerzett. Doktori értekezését A médiarendszer kialakítása címmel védte meg. Ok-
tatóként médiajogi és informatikai jogi tárgyú kurzusokat vezet. Számos médiajogi, 
hírközlési jogi és informatikai jogi tárgyú tanulmány és szakértői anyag szerzője. 
A Szerzői Jogi Szakértői Testület, valamint a Magyar Reklámszövetség jogi bizott-
ságának tagja.

• UNGVÁRI GÁBOR közgazdász, 1998-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen. Jelenleg a BCE Regionális Energiagazdasági Kutató 
Központ Vízgazdasági Csoportjának vezető kutatója. Fő érdeklődési területe a víz 
közgazdasági szerepének vizsgálata a természetes vízkörforgás összefüggésrendsze-
rében. A vízhasználat és a vízgazdálkodás területén jelentkező konfliktusok kuta-
tása mellett üzleti elemzéseket készít a víziközmű-ágazat szereplői számára. A ter-
mészeti erőforrásokkal való gazdálkodás témájában kurzusokat tartott az ELTE-n, 
valamint a Rajk és a Széchenyi Szakkollégiumban. Tapasztalatait és véleményét 
a vízpolitika aktualitásairól a szelidvizorszag.hu honlapon adja közre.
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• URBÁN ÁGNES egyetemi adjunktus a Budapesti Corvinus Egyetemen. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 1998-ban végzett közgaz-
dászként, ennek jogutódján, a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban szerzett 
PhD-fokozatot summa cum laude minősítéssel. Disszertációját Az új média szol-
gáltatások piaci fogadtatása címmel írta. Fő kutatási területe az új média terjedése, 
az üzleti modellek változása és a médiafogyasztási szokások átalakulása. Az elmúlt 
években többek között kutatásokat végzett a magyarországi televíziós piac átrende-
ződéséről, a fiatalok médiafogyasztási szokásának változásáról és az új technológiák 
médiapiaci hatásáról. Részt vett az Impact of Internet on the Mass Media COST A20 
és a Participation in the Broadband Society COST298 számú páneurópai kutatási 
programban.

• VALENTINY PÁL tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető az MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézetében. Fontosabb kutatási területei: szabályozott piacok 
elmélete, hálózatos közszolgáltatások szabályozásának és privatizálásának kérdései, 
valamint a versenyszabályozás közgazdasági problémái. Oktatott a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen, a Rajk László Kollégiumban, a Láthatatlan Kollégiumban és az Erasmus 
Kollégiumban. Tanácsadóként a Hírközlési Főfelügyelettel (1995–2003) és a Magyar 
Államvasutakkal (1997–2002) állt kapcsolatban szabályozási és vállalatátalakítási 
kérdésekben. Versenyszabályozási kérdésekben alkalmanként a Gazdasági Verseny-
hivatal számára dolgozik. 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.


