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Banai Péter Benő közgazdász, 1998 óta a Pénzügyminisztérium és a Nemzetgazda-
sági Minisztérium dolgozója. Pályája kezdete óta költségvetési területen dolgozik, 
szakterülete az uniós támogatások, az Európai unió költségvetése, a központi költ-
ségvetés, az államháztartás vitele. 2010–2014 között költségvetésért felelős helyettes 
államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztériumban, 2014 szeptembere óta államház-
tartásért felelős államtitkár.

Benczes István a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Intézetének egye-
temi tanára, a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 
törzstagja és programigazgatója. Prima Junior és Káldor-díjas közgazdász. 2013 és 
2015 között a bloomingtoni Indiana Egyetem vendégprofesszora. Kutatási területe a 
rendszerváltozás gazdaságtana, valamint az európai gazdasági kormányzás reformja. 
Publikációi egyebek mellett a Journal of Common Market Studies, a Post-Communist 
Economies, a Közgazdasági Szemle, illetve a Külgazdaság lapjain olvashatók. Mono-
gráfiái a CEu Press, illetve az Akadémiai Kiadó gondozásában láttak napvilágot. 
Több szakmai folyóirat szerkesztője, illetve szerkesztőbizottsági tagja.

Glavanits Judit a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Karának Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens. 
Tanulmányait az ELTE ÁJK-n folytatta, a győri jogi karon 2005 óta oktat nemzetközi 
magánjogi és kereskedelmi jogi tárgyakat. Főbb kutatási területei: kockázati tőkebe-
fektetések, nemzetközi adásvételi ügyletek, nemzetközi pénzügyek és az alternatív 
vitarendezés, amely témákban hazai és nemzetközi empirikus kutatásokat is végez. 
2010 óta közbeszerzési szaktanácsadóként is dolgozik.
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Kálmán János a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszékének egyetemi tanársegédje, a Győr-
Moson Soporon Megyei Kormányhivatal hatósági Főosztályának főosztályvezetője. 
A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, jogász 
szakon végzett 2012-ben, summa cum laude minősítéssel, a Kautz Gyula Gazdaság-
tudományi Karon 2015-ben jogász-közgazdász képzettségek szerzett, kiváló minő-
sítéssel. 2015-ben a Nemzeti Fiatal Tehetsége ösztöndíjban részesült. Számos tanul-
mány és könyvfejezet szerzője. Kutatási területe a makroprudenciális szabályozás és 
felügyelet közigazgatási jogi aspektusainak vizsgálata.

Kolozsi Pál Péter a Magyar Nemzeti Bank pénzpiaci eszköztár és tartalékstraté-
giai főosztályának vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 
Közigazgatási Kar Közpénzügyi és Államháztartási Intézetének egyetemi docense, 
a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem 
MNB Tanszékének oktatója. Korábban az Állami Számvevőszék elnöki megbízottja, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatója. Szakterületei a közpénzügyek, a mone-
táris politika, a közpénzügyi ellenőrzés és az intézményi közgazdaságtan. A közgaz-
daság-tudományok doktora, PhD-fokozatát az Institut d’Eudes Politiques de Paris 
(IEP) egyetemen szerezte Franciaországban, 2011-ben.

Kovács Árpád a Szegedi Tudományegyetem tanára, több egyetem, főiskola vendég-
professzora. Kutatásainak témája az államháztartás működése, ellenőrzése, az állami 
vagyonkezelés. Könyvek szerzője, társszerzője, fejezetírója, szerkesztője, lektora. 
2008-tól a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. 1990-től az Állami Számvevőszék 
főcsoportfőnöke, majd szakigazgatója. 1996-ban az Állami Privatizációs és Vagyon-
kezelő Rt. igazgatósága elnöke. E funkciójából választotta 1997. év végén az Ország-
gyűlés az az ÁSZ elnökévé, mely feladatkört 2009. év végéig töltötte be. 2004–2008 
között a számvevőszékek világszervezetének az elnöke. 2012-től a Költségvetési 
Tanács elnöke.

Lenkovics Barnabás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán 1974-ben végzett, summa cum laude minősítéssel. 1974 márciusától 2012 
augusztusáig volt egyetemi oktató az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén: 1976-ig tu-
dományos ösztöndíjas gyakornok, 1982-ig tanársegéd, 1991-ig adjunktus, 1999-ig 
docens, 2000-től egyetemi tanár. 1995-től tanszékvezetőként részt vett az ELTE-
SZIF Oktatási Intézet és azon belül a Civilisztikai Tanszék megalapításában, a győri 
jogászképzés újraindításában. 2015. július 26-ig a győri Széchenyi István Egyetem, 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári- és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
vezetője. 2001. július 1-től 2007. április 20-ig az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosa volt. 2007. április 21-től 2016. április 21-ig az Alkotmánybíróság tagja, 2015. 
február 25-től pedig mandátuma lejártáig az Alkotmánybíróság elnöke volt.
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Lentner Csaba egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi 
és Közigazgatási Karán a Közpénzügyi és Államháztartási Intézet vezetője. 1989-
ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, 
ahol két évvel később egyetemi doktori fokozatot is. 1995-ben avatták a közgazda-
ság-tudományok kandidátusává az MTA-n, 2003-ban közpénzügytanból habilitált. 
Címzetes egyetemi tanár a Szent István Egyetemen, egyetemi magántanár a Kapos-
vári Egyetemen. Kutatói tevékenységet végzett Cambridge-ben, a Sorbonne Egye-
temen, a pekingi Minzu Egyetemen, a Zsitomiri Nemzeti Egyetemen, a Bank of 
Englandban és a Federal Reserve washingtoni székhelyén. 2013-ban Wekerle Sándor 
Tudományos életműdíjjal tüntették ki a magyar pénzügyi és közgazdaság-tudomá-
nyi fejlődés érdekében kifejtett iskolateremtő tevékenységéért. 2016-ban a Pénz-
ügyi Kultúra Nagykövete elismerésben részesült a Magyar Bankszövetségtől, az új 
típusú pénzügyi szemlélet és tudományos rendszertan megalkotása érdekében vitt 
munkásságáért. Kutatási területe: állampénzügyi menedzsment, gazdaságpolitika, 
bankszabályozás.

Meizer Gábor 2014 októbere óta szakmai tanácsadóként támogatja a Magyar 
Nemzeti Bank főközgazdászának munkáját, 2016-tól a jegybank Gazdaságtudo-
mányi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatóságának titkárságvezetőjeként. 
Munkája keretében kiemelten foglalkozik a gazdaságpolitika értékelő elemzésével. 
2016 tavaszától a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi szakosztályának 
titkári pozícióját is betölti, támogatva a fenntartható gazdasági növekedésről és a 
versenyképességről szóló közös gondolkodás erősítését. 2011 és 2014 között a magyar 
szervezett villamosenergia-piacot működtető huPX Zrt.-nél töltött be különböző 
pozíciókat, piacműködtetési és piacfejlesztési szakértőként egyebek közt foglalko-
zott a kereskedési szegmensek napi működtetésével és fejlesztésével, valamint részt 
vállalt a régiós másnapi kereskedésű villamosenergia-piacok összekapcsolását célzó 
projektek megvalósításában. Szakmai pályafutását 2008-ban gazdasági szakújság-
íróként kezdte a Gazdasági Rádiónál, ahol riporterként, majd a napi hírműsorért 
felelős szerkesztőként követte végig a világgazdasági válság nemzetközi és hazai me-
nedzselését. Okleveles közgazdász, a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelem és 
marketing alapszakjának 2010-es elvégzése után, 2012-ben pénzügy mesterképzési 
szakon szerzett diplomát, a vállalati pénzügy specializáció elvégzésével.

Novák Zsuzsanna 2000-ben fejezte be tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen, pénzügy szakirányon. 2009-ben a Szent István Egyetem Gaz-
dálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában szerezte meg PhD-fokozatát, 
disszertációja a Visegrádi Országok monetáris politikáját elemzi és értékeli az inf-
lációs célkövetéses rendszer elméleti keretének bemutatását követően (a disszertá-
ció címe: A gazdasági konvergencia és a monetáris politika néhány összefüggése). 
2003 és 2007 között a gödöllői Szent István Egyetem, ezt követően 2014 nyaráig 
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a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójaként tevékenykedett. Makropénzügyeket és 
elméleti közgazdasági tárgyakat oktatott magyar és angol nyelven. Jelenleg a Magyar 
Nemzeti Bank Jegybanki eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatóságá-
nak elemzője.

Mérő Katalin a Budapesti Gazdasági Egyetem docense, az Európai Pénzügyi Fel-
ügyeleti hatóságok Közös Fellebbezési Tanácsának tagja. Előtte az IBS Nemzetközi 
Üzleti Főiskola docense volt. 2005 és 2010 között a PSZÁF igazgatójaként a szabályo-
zási, elemzési és módszertani területekért volt felelős. 1997 és 2004 között a Magyar 
Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Főosztályának (korábbi nevén: Bankfőosztály) 
főosztályvezető helyettese volt. 1990–1997-ig a K & h Bankban töltött be különböző 
pozíciókat. Banki karrierjét megelőzően a Gazdaságkutató Intézetben, a Munkaügyi 
Kutató Intézetben, a Központi Statisztikai hivatalban, illetve az Állami Biztosító-
nál dolgozott. Diplomáját a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen, PhD-fokozatát 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte.

Ohnsorge-Szabó László közgazdász-filozófus, 1993 óta a Pénzügyminisztérium és 
a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozója. 2000-ig külgazdasági, majd gazdaság-
politikai területen dolgozott, azt követően költségvetési összefoglaló szakterületre 
került. Filozófusként ezzel párhuzamosan 2000-ben szerzett diplomát az Eötvös 
Loránd Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2012 óta osztályvezetője a Költségve-
tési Tervezési és Összefoglaló Osztálynak. 2012-ben szerezte doktori címét a Szegedi 
Tudományegyetem Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek alprogramban A jóléti 
állam és a globalizáció címen írt disszertációjával.

Palotai Dániel ügyvezető igazgató, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza. Ok-
leveles közgazdász, diplomáját 2004-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdasági Karán, pénzügy szakon, aktuárius mellékszakon. Szakmai pályafutá-
sát a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, 2004–2007 között elemzőként dolgozott a 
Bank Közgazdasági főosztálya Monetáris Stratégia osztályán. Az MNB korai nyug-
díjmodelljének egyik megalkotója és elismert nyugdíjrendszer-szakértő. 2007-től 
az Európai Központi Bankban folytatta munkáját, ahol egyes euróövezeten kívüli 
Eu-tagállamokért felelős elemzőként ízelítőt kapott a pénzügyi válság kezeléséből. 
2010 novemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium Makrogazdasági főosztályát 
vezette, és aktívan részt vett Magyarország strukturális reformprogramjának kidol-
gozásában, valamint az Európai unió Gazdaságpolitikai Bizottságának (EPC) tag-
jaként is segítette a magyar gazdasági és pénzügyi stabilizációt. 2013 márciusától 
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a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, a bank főközgazdásza. 2015-ben Po-
povics Sándor-díjban részesült, amely 40 év alatti közgazdászok kimagasló szakmai 
teljesítményét ismeri el. Az Európai Központi Bank Monetáris Politikai Bizottságá-
nak (MPC) és az Európai unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának (EFC) tagja. 
2016 tavaszától a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi szakosztályának 
elnöke.

Pardavi László 1965-ben született Budapesten. 1985 és 1990 között jogi tanulmá-
nyait a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. 
1991 szeptemberétől a Széchenyi István Főiskola, majd Egyetem munkavállalója. Je-
lenleg egyetemi docens a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási 
és Pénzügyi Jogi Tanszékén. Kutatási területei: a pénzügyi jogtudomány és azon 
belül a nemzetközi vámjog. 1992-ben jogtanácsosi szakvizsgát tett le, 1993-tól egyéni 
ügyvéd. 2015-ben PhD-fokozatot szerzett.

Pogátsa Zoltán a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának docense, 
a „Gazdaság és gazdálkodás MA program” vezetője. Doktori fokozatát az egyesült ki-
rályságbeli Sussexi Egyetemen szerezte, azóta hét önálló és szerkesztett tudományos 
és tankönyve jelent meg. Az európai gazdasági integráció és a nemzetközi politikai 
gazdaságtan szakértője, rendszeres kommentátor a hazai és a nemzetközi médiában.

Sipos Ágnes 2001-ben fejezte be tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam-és Jog-
tudományi Karán, 2002-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szer-
zett közgazdász diplomát. 2007-ben a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori 
Iskolájában szerezte meg PhD-fokozatát, a disszertáció címe: A jegybanki független-
ség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig – A keleti és nyugati 
fejlődési út összegző bemutatása kilenc Európai Uniós tagország példáján keresztül. 
2011-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügyi In-
tézeti Tanszék főiskolai docense, adózást és üzleti jogot oktat. 2013-tól az Országos 
Közigazgatási Vizsgabizottság konzulense, vizsgáztatója (közigazgatási alapvizsga, 
szakvizsga) és szakmai lektora.

Tatay Tibor 1965-ben született. A veszprémi Lovassy Gimnáziumban érettségizett, 
majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát 
1988-ban. Több egyetemen oktatott pénzügyi tárgyakat. 2011 óta a Széchenyi István 
Egyetem docense. Kutatási területe a pénz-és tőkepiacok intézményei tevékenységé-
nek vizsgálata, a pénzügyi menedzsment kérdéseinek tanulmányozása.
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