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M E G H Í V Ó  
az EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági 

Szakbizottság által szervezett szakmai előadásokkal egybekötött 
kibővített szakbizottsági ülésére, kötetlen beszélgetésére 

A résztvevők bevonásával félnapos rendezvény keretében tájékoztatást adunk a Szakbizottság 
terveiről, feladatáról. Tagságunk „szunnyadó” tagjainak aktivizálását elengedhetetlen és 
fontos feladatunknak tartjuk, ezért döntöttünk úgy, hogy lehetőséget biztosítunk egy kötetlen 
eszmecserére, melyben nemcsak rövid és középtávú terveinkről tudunk közvetlen formában 
tájékoztatást adni, de a tagok véleményét és igényeit is jobban megismerhetjük, ezáltal 
tagjaink számára is hasznosabb programokat tudunk szervezni. A kötetlen beszélgetéshez a 
ráhangolódást segítő két olyan – a Szakbizottságunk témakörébe tartozó – előadás kerül 
megtartásra, amely a mindennapi élettel kapcsolatos felvetéseken keresztül talán a munkában 
is hasznosítható gondolatokat szül. 

Helyszín: EOQ MNB Oktatási Központ (1026 Budapest, Nagyajtai utca 4/A.) 

Időpont: 2014. április 2. (szerda) 10.00 – 13.00 

Program: 
10.00-10.15  Megnyitó 
10.15-11.00  A fenntartható fejlődés etikai és termodinamikai megközelítése – „A mennyiség uralma 

és az idők jelei” (René Guénon) c. előadás 
  Előadó: Dr. Szigeti Tamás János (EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági 

Szakbizottság társelnök, Wessling Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgató) 
11.00-11.15  Szünet 
11.15-12.00  Mindennapi levegőszennyezésünk, avagy mit lélegzünk nap mint nap c. előadás 

  Előadó: Filep Zoltán (Wessling Hungary Kft. laboratórium vezető) 
12.00-13.00  Kötetlen beszélgetés a szakbizottsági tagokkal a javaslatok, közös munka 

továbbfejlesztésére 

A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezés: Jelentkezéshez kérjük, megadni a jelentkező nevét, elérhetőségét. A jelentkezést 

Tóth Attila szakbizottsági társelnöknél kérjük jelezni a tothattis@freemail.hu címen. 
Jelentkezési határidő: 2014. március 28. péntek 
Egyéb, felmerülő kérdés esetén keressék Tóth Attilát a 20/498-6280 telefonszámon. 
Parkolási lehetőség:  A 1026 Budapest, Nagyajtai utca fizetős övezet, a Szilágyi Erzsébet fasorral 
párhuzamos szerviz út ingyenes parkolási lehetőséget nyújt. További parkolási lehetőség a Buda 
Gyöngye Bevásárlóközpontnál parkolási díj fizetése ellenében. 

Megjelenésükre, aktív részvételükre feltétlenül számítunk! 

 Dr. Debreczeni István Varga Béla 
 elnök titkár 


