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Tudományos minősítés: 

A disszertáció címe: „Kockázati tőketársaságok részvétele a magyar vállalkozások 

finanszírozásában és menedzsmentjében”  

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 

1999 – 2003 – Corvinus Egyetem, Gazdálkodás és Szervetéstudományok Ph.D.   

 

Egyéb végzettség, szakképzettség: 

 

1995 – 1996 – London Business School – Ph.D. alapozó kurzusa 

 

A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: 

 

Oktatott tárgyak:  

 Mikorökonómia 

 Makroökonómia 

 Digitális média és szórakoztatóipar gazdaságtana 

 

Kutatási terület:  

 hírközlésgazdaságtan 

 médiagazdaságtan 

 fejlesztéspoltika 

 szabályozási hatásvizsgálatok 

 

A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: 

 

Colosseum Budapest Kft (www.colosseumbp.hu) – tulajdonos partner 

 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:  

2011-2012 World bank Infodev, Annaberg School of Media, Regulatory Vision Kft., tanácsadó 

2006-2010 Nemzeti Hírközlési Hatóság, elnöki tanácsadó 

2009 - European Regulatory Group, elnöki tanácsadó 

2003 – Colosseum Budapest Kft., tulajdonos partner 

1992-2004 – Pénzügykutató Rt,  vezető tanácsadó 



1998-2002 – Corvinus Egyetem, makroökonómia óraadó tanár 

1998-2002 – Magyar Fejlesztési Bank, felügyelő bizottság tagja 

 

Nyelvtudás: 

A Nyelv – angol felsőfok   

B Nyelv – német felsőfok 

 

Publikációinak száma: 

3 magyar nyelvű folyóiratcikk 

5 hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 

10 idegen nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg)  

40 magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg)  

50+ szakértői tanulmányban társszerző 

 

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036610 

 

Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 

- Corporate governance and managment of residual state property in Hungary 

(Center for Privatisation Research, Ljubjana 1998) 

- Stock Market Privatization in Hungary: Symptom or Illness (CEU Varsó 1994, 30.o) 

 

Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 

- Privatizáció Kelet Németországban (Privatizációs Kutatóintézet Budapest 1992, 82.o) 

- A lengyel privatizáció mérlege (Privatizációs Kutatóintézet Budapest 1993, 54o.) 

- Magyarország és a kelet-európai átalakulás (in: Jelentések az Alagútból, 

Pénzügykutató Rt. Budapest 1993, 1994, 1995, 1996) 

- A kelet-európai privatizációs folyamatok (et al., in A privatizáció mérlege, ÁPV Rt. 

1994) 

- A magyar ipari és építőipari folyamatok és kilátások  (in: Jelentések az Alagútból, 

Pénzügykutató Rt. Budapest 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002) 

- Az infokommunikációs szolgáltatások szabályozásának közgazdasági feltételrendszere 

(KRE Infokommunikációs Jog Tankönyv, 2012 Patrocinimum kiadó) 

 

Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: 

- Brief Overview of the Hungarian Privatisation (Case Studies & Analyses Nr. 60., Varsó 

1996, 42.o) 

 
Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 

 Privatizáció Kelet-Németországban (Társadalmi szemle 1993/V.) 

- Kelet-Európa és Magyarország tőkevonzási képessége (et al., Európa Fórum 1996 

július), 

- A világgazdasági sokkok gyökere lefolyása és lehetséges következményei a 90-es 

években (Pénzügykutató Füzetek, Budapest 1999, 64.o), 

- A tőkeerő és az alapítói háttér hatása a kockázati tőke szervezetek befektetési 

magatartására I. (Közgazdasági Szemle 2001 július-augusztus), 

- A tőkeerő és az alapítói háttér hatása a kockázati tőke szervezetek befektetési 

magatartására II. (Közgazdasági Szemle 2001 szeptember), 

- A lízing szerepe a kis és közepes vállalkozások finanszírozásában (Európa Fórum 2002/I.) 

- Három kérdés a digitális átállásról (Médiakutató, 2012 Tél) 

 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036610


Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: 

- Future trends and regulatory challenges int he Television industry (International 

Telecommunication Society Annual conference Budapest, 2011/09) 

 

Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 

- Az internetes televíziózás esélyei és kockázatai (Média Hungária 2012 Ösz) 

 
Nem publikált tanácsadói tanulmányok 

- 2013: Oktatási hivatal: A pedagógusok bérezési rendszerek nemzetközi 

összehasonlítása”  

- 2012: Széchényi Tőkealap - A kis és közepes vállalkozások által keresett és elérhető 

kockázati tőke szolgáltatások vizsgálata nemzetközi összehasonlításban  

- 2011: MV Zrt  - A kombinált mikrohitel program előrehaladásának vizsgálata és 

módosítási javaslatok megfogalmazása 

- 2010: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM)  – Javaslatok az IKT export 

javítására  

- 2010: Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) - Javaslat a konvergens hatóság 

létrehozásának indokaira és módjára 

- 2009-2010: NHH – Az ERG (European Regualtory Group) elnökének stratégiai 

tanácsadója 

- 2010: NHH - Az RSPG (Radio Spectrum Policy Group) magyar elnökének stratégiai 

tanácsadója 

- 2009: Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt (MAG Zrt.) – Javaslatok a GOP 2011-13-as 

programjainak stratégiai megalapozására 

- 2009-10: MAG Zrt. – A gazdaságfejlesztési intézményrendszer vizsgálata a 

szolgáltatások színvonalának növelése céljából  

- 2006-2009: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) GFP IH - folyamatos tanácsadói 

közreműködés a GVOP és a GOP IKT relevanciájú prioritásainak (GVOP 4.4, GOP 3.1) 

tervezésében, értékelésében  

- 2008-2009: NFGM – ágazati stratégiák kidolgozásának módszertani támogatása  

- 2008: NFGM miniszteri kabinet - Részvétel a Gazdaság Dinamizálása Akcióterv (GDA) 

elkészítésében  

- 2005-2010: NHH – a Stratégiai Igazgatóság tevékenységének tanácsadói támogatása 

- 2007: NHH - részvétel az „Infokommunikációs eszközök használata és médiafogyasztási 

szokások” tematikájú projektben 

- 2007-2008: Miniszterelnöki Hivatal (MeH), Audiovizuális Média Kormánybiztosság (AMK) 

- tanácsadói közreműködés a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia (NAMS) és az új 

médiaszabályozási koncepció kialakításában. + médiafinanszírozás  

- 2007-2008: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Infokommunikációs és e-

Gazdaság Főosztály (IKEG): a főosztály szakmai tevékenységének tanácsadói 

támogatása, tanácsadói közreműködés a Digitális Írástudás Akcióterv (DIAT), a 

Szélessáv Akcióterv (SzAT) és az e-Gazdaság Akcióterv (eGAT) kialakításában. 

- 2007: Alexandra Könyvkiadó -  kulturális tematikájú televíziós csatorna 

megvalósíthatósági tanulmány készítése  

- 2007-2008: MeH Audiovizuális és Média Kormánybiztos (AMK) -  tanácsadói 

közreműködés a digitális átállással összefüggő jogszabályok (Dtv., Vhr-ek) 

kialakításában 

- 2007: MeH AMK -  részvétel ”A mobil televíziózás technológiai és üzleti lehetőségeinek, 

médiapolitikai jelentőségének és szabályozási feltételrendszerének vizsgálata a 

nemzetközi tapasztalatok és a hazai trendek alapján” tematikájú projektben  



- 2006-2007: MeH AMK - tanácsadói közreműködés a Digitális Átállás Stratégiájának 

(DÁS) kialakításában, a szakmai konzultáció lebonyolításában, a DÁS 

véglegesítésében.  

- 2006: Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) - részvétel „A televíziózás és rádiózás 

digitális technológiára való átállás magyarországi stratégiája” kidolgozásában 

- 2005-2006: GKM GVOP IH - Az NFT II. keretében megvalósuló versenyképességi 

operatív program intézményrendszer kialakításához kapcsolódó tanácsadás, a GVOP 

intézményrendszer működésének átvilágításához kapcsolódó projekt 

minőségbiztosítása. A TA keretében megvalósítandó, „KSZ best paractice” című, 

közbeszerzést igénylő projekt műszaki mellékletének meghatározásához és kivitelezési 

kontrolljához, minőségbiztosításához szakmai segítségnyújtás 

- 2004-2005: GKM GVOP IH - a Gazdasági versenyképességi Operatív Program Irányító 

Hatóság szakmai munkájának folyamatos tanácsadói támogatása; Részvétel a GVOP 

3-as és 4-es prioritás pályázati dokumentációjának 2005. évi módosításában 

- 2003-2006: IHM - részvétel a szélessávú fejlesztéspolitika megalapozásában, a 

„Nemzeti Szélessávú Stratégia (NSzS)” elkészítésében, majd  eszközrendszerének 

kvalitatív értékelésében, aktualizálásában; részvétel az IHM HHÁT-2 és HHÁT-3 

pályázatok értékelési módszertanának kidolgozásában és előminősítésében (2004); 

2006: szakértői részvétel a magyarországi internet-használat növelését célzó célzó, 

GKM által megvalósítandó motivációs kampány koncepcionális előkészítésében.- bv 

- 2005-2006: NHH - részvétel „A kábeles műsorelosztási piac átfogó, jövőben mutató 

elemzése az ex-ante és ex-post szabályozás indokoltságának és lehetőségének 

bemutatása” projektben.  

- 2004: NHH - A vezetékes műsorelosztás fő trendjeinek szabályozási helyzetének 

vizsgálata  

- 2004: NHH - Folyamatos stratégia tanácsadás az NHH részére digitális televíziózás 

témakörben 

- 2004-2006: IHM - a Hírközlési Helyettes Államtitkárság munkájának tanácsadói 

támogatása; közreműködés a GVOP 4.4.1 szélessávú beruházásokat támogató 

pályázati kiírásának véglegesítésében (2004) 

- javítása céljából 

- 2003: Pénzügyminisztérium (PM) - A sodródohány termékek jövedéki adóztatásának 

aktuális kérdései 

- 2003: IHM - részvétel az Elektronikus hírközlési törvény (Eht.) előkészítését célzó „Tellex” 

projektben 

- 2003: Axelero Rt: Akvizíciós tanácsadás 

- 2002: Antel Invest Kft: A digitális földfelszíni televíziózás bevezetésének stratégiai 

kérdései és üzleti modellje 

- 2002: Gazdasági Minisztérium (GM) - Javaslat a hazai fémhulladék piac szabályozási 

kereteinek újragondolására 2002: GM Javaslat a textil és cipőipari termékek 

feketepiaci forgalmának visszaszorítását szolgáló szabályozási intézkedésekre (2001, 

Gazdasági Minisztérium) 

- 2002: GM - A környezetvédelemmel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

szabályozási kihívások  

- 2001:  Antecom Rt.: A toronymodell nemzetközi tapasztalatai és hazai alkalmazási 

lehetőségei 

- 2001: GM - A vállalati gazdálkodás átalakulása és az elektronikus piacok megjelenése 

Magyarországon 

- 2001: Hírközlésfelügyelet (HITF): Útmutató az elektronikus kereskedelem vállalati 

feltételrendszerének fejlesztéséhez, az elektronikus úton bonyolított forgalom bővítése 

és a hazai vállalatok versenyképességének  1999: GM - Javaslat a kis és közepes 

vállalkozások EU konform támogatási megoldásaira  

- 1998: GM - A kockázati tőkebefektetések empirikus elemzése és javaslat az ágazat 

támogatási koncepciójára 



- 1998: PM - A potenciális GDP becslésének módszertana  

- 1997: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -  Javaslat a kockázati tőke törvény 

kidolgozására 1997: Hitelgarancia Rt. - Javaslat a részesedési garancia konstrukció  

kidolgozására 

- 1997: ÁPV Rt. - Javaslat a hazai vagyonkezelés intézményi kereteire és módszereire 

nemzetközi tapasztalatok alapján  

- 1997: GM - A Regionális Holding stratégiájának kidolgozása  

- 1996: Csongrád Megyei Önkormányzat - Csongrád Megye területfejlesztési 

koncepciójának összeállítása 

- 1995: SZÉSZEK - A hazai szénbányászat reorganizációs koncepciója 

 

. 

 


