
 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

„Mi hajtja? - üzleti reggeli a fenntartható közlekedésről” 
 

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szeretettel meghívja Önt az 
”Üzleti reggelik a fenntartható fejlődésről” sorozatának következő rendezvényére. 

 

Az eseményt megnyitja  

Hiroshi Saito, a Toyota Motor Hungary Kft. elnöke  

Salgó István, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke 

 

Gondolatébresztőnek: 

A közlekedés alapvető jelentőségű a gazdaság és a társadalom számára. A következő 
évtizedekben a kőolaj egyre szűkösebben lesz beszerezhető és minél kevésbé sikeres a világ a 
szén-dioxid-mentesítésben, annál nagyobb kőolajár-emelkedésre kell számítani. Az Európai 
Bizottság elemzése szerint a közlekedés jelentős és még mindig növekvő forrása az 
üvegházhatású gázkibocsátásnak – az 1990. évihez képest 2050-re legalább 60%-kal kell 
csökkenteni az ágazat üvegházhatású gázkibocsátását. A közlekedésnek kevesebb és tisztább 
energiát kell felhasználnia, jobban kell gazdálkodnia a korszerű infrastruktúrával, valamint 
csökkentenie kell az egészségre, a környezetre és az ökoszisztémákra gyakorolt káros hatását. 
Ezen kihívásokat, jelenlegi és jövőbeli trendeket, kilátásokat járja körbe üzleti reggelink.  
 

Időpont: 2014. április 2. (szerda), 9:00-10:30 (regisztráció, érkezés: 8:30-tól) 

Helyszín: Toyota Motor Hungary Kft. (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4.) 

 

Az eseményen előadást tartanak és a téma beszélgetőpartnerei lesznek: 

Glattfelder Béla, képviselő, Európai Parlament; elnök, Megújuló Energia Platform 

Dimitris Tripospitis, alelnök, Toyota Motor Hungary Kft. 

Zsoldos István, vezető közgazdász, MOL Csoport 

Dr. Lukács Pál, tanszékvezető egyetemi docens, Kecskeméti Főiskola, Járműtechnikai Tanszék 

 

A reggelit követően vendégeink Lexus Full Hybrid autók tesztvezetésén vehetnek részt.  

Az esemény nyelve magyar és angol. Külföldi vendégeinknek igény esetén tolmácsolást 
biztosítunk. 

https://www.google.hu/maps/place/Toyota+Motor+Hungary+Kft./@47.459234,18.896841,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4741e00eb3b92153:0xda6b169f267a99e


 

Jelentkezés: 

A részvétel a BCSDH tagjainak díjmentes. 

Nem tagoknak 10 000 Ft / fő (adómentes). 

Jelentkezni 2014. március 26-ig lehet Parragi Katalinnál a katalin.parragi@bcsdh.hu e-mail 
címen, feltüntetve nevet, beosztást és a cég/szervezet számlázási címét.   

Túljelentkezés esetén a BCSDH tagjai előnyt élveznek.  

FONTOS! Amennyiben a tesztvezetésen részt kíván venni, kérjük, feltétlenül jelezze 
jelentkezéskor! A tesztvezetésen csak érvényes jogosítvánnyal rendelkező vendégek vehetnek 
részt. 

Lemondás: Jelentkezés lemondását 2014. március 26-ig 12.00 óráig lehet írásban megtenni, ezt 
követően a részvételi díj összege kiszámlázásra kerül. 

Parkolás: a Toyota Motor Hungary parkolójában (díjmentes). 
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