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1. nap, május 31. 

Levezető elnök: Dr. Szörényi Gábor - former General Secretary ERRA 

9:00-10:00    Regisztráció     
  

10:00-10:10    Megnyitó 

10:10-11:30    1. blokk - Energetikai projektek állami szemszög(ek)ből 

10:10-10:40     
   Keynote: Energetikai projektek a szabályozó hatóság 

szemszögéből- - Dr. Grabner Péter PhD, Energetikáért felelős 
elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

10:40-11:05   
   Energetikai projektek és állami szerepvállalás - 

dr. Cseh Tamás Zoltán, NKM Nemzeti Közművek Zrt. törzskari 
vezérigazgató-helyettes 

11:05-11:30 
   Paks 2 erőművi beruházáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési 

és lokalizációs projektek - 
Dr. Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának 

fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért 
és lokalizációért felelős államtitkár 

11:30-11:50    szünet

RÉSZLETES PROGRAM 



11:50-12:50    2. blokk- Energetikai projektek és versenyjog 

   Energetikai projektek versenyszabályozási vonatkozásai -          
Dr. Tóth András PhD, Elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke, 

Gazdasági Versenyhivatal 
Tanszékvezető egyetemi docens, KRE ÁJK 

   Energetikai, állami támogatással kapcsolatos jogviták az EU Bíróság 
előtt, és az aktuális jogértelmezések magyar vonatkozásai - 

dr. Simon Dorottya, ügyvezető, partner, Lexcellence Európai 
Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft. 

12:50 – 14:00    Ebéd 
    

14:00-15:30    3. blokk – Energetikai projektek és bírósági 
jogalkalmazás     

   Magyar rendes bíróságok - dr. Bartal Géza, bíró, Kúria 

   Hazai választottbírósági tapasztalatok - dr. Faludi Zoltán, partner, 
Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda 

   Nemzetközi választottbíráskodás gyakorlata - dr. Korom Veronika, 
PhD, Bredin Prat 

15:30-16:00    szünet 
    

16:00-17:00    4. blokk 

   Mikrogridek jogi szabályozási kérdései - Dr. habil. Szuchy Róbert 
PhD, egyetemi docens, dékánhelyettes, KRE ÁJK 

   Energetikai projektek a befektető/vállalkozó szemével - 
ifj. Chikán Attila, vezérigazgató, ALTEO Nyrt. 

17:00-17:10    Az első nap zárása 
    

19:00    Gálavacsora (kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel és 
előadókkal) 

   21:00-23:00    Bowling    



2. nap, június 1. 
 

Levezető elnök: Dr. Szörényi Gábor - former General Secretary ERRA  
 

9:30-11:00    1.    blokk – infrastrukturális projektek 
 

   Határokon átnyúló EU-s támogatási projektek versenyjogi 
vonatkozásai (NEXT-E) - 

dr. Kovách Ákos, ügyvéd, Hogan Lovells 
 

   A jogi környezet mint mozgatórugó és a horvát- magyar 
határkeresztező gázszállító vezeték fejlesztése - 

Gellényi Zoltán, rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem igazgató, 
FGSZ Zrt. 

 
   A naperőművek ingó és ingatlan jellege -  

dr. Bokor Luca és dr. Várszeghi Balázs  ügyvéd, Deloitte Legal Erdős 
és Társa Ügyvédi Iroda 

 
11:15-11:30    szünet     

 
11:30-12:30    2.    Blokk – Infrastruktúrán innen és túl 

 
   Hazai energetikai projektek jogi tapasztalatainak hasznosítása 

külföldi jogi környezetben – 
dr. Ferenczi Kristóf, ügyvéd, partner, Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda 

 
   Energetikai cégfelvásárlások jogi kérdései - 

dr. Szitási Emese, vállalatfejlesztésért felelős vezető jogász, NKM 
Nemzeti Közművek Zrt. 

 
   A GDPR hazai implementációja egy integrált energetikai vállalkozás 

szemével - 
dr. Bán Péter, jogi és compliance vezető,  E.ON Hungária Zrt. 

 
12:15-12:30    Konferencia zárása     

 


