
MEGHÍVÓ 
 

Fórum a kamionforgalomról 
 

2006. december 15. péntek 
Budapest, Képviselői Irodaház 

(Budapest V, Széchenyi rkp. 19. I. emeleti tanácsterem) 
 
A közúti áruszállítás egy korszerű gazdaság nélkülözhetetlen eleme. Ugyanakkor országszerte 
növekvő tiltakozás és felháborodás tapasztalható amiatt, hogy a nehéz tehergépkocsik 
tönkreteszik az utakat, az út menti épületeket, zajukkal megkeserítik a lakosok életét, 
ellehetetlenítik a pihenésüket, kipufogógázaikkal károsítják az emberek egészségét, valamint 
súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.  
Uniós csatlakozásunkat követően hazánkban jelentősen megugrott a kamionforgalom. 2007. 
január 1-jétől, Románia és Bulgária csatlakozásával pedig újabb jelentős forgalomnövekedés 
várható.  
Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Erre keressük a választ fórumunkon, amelyet a FIDESZ 
Zöld Tagozata és az MSZP Környezetvédelmi Munkacsoportja szervez a Levegő 
Munkacsoport közreműködésével. 
Szeretnénk, ha Ön is megosztaná velünk véleményét, és részt venne a tanácskozáson. 
 
Program: 
 
  8.00 Regisztráció 
  9.00 Köszöntő: Dr. Orosz Sándor (MSZP) és Dr. Illés Zoltán (FIDESZ) 
  9.05 Előadás: Felsmann Balázs szakállamtitkár, Gazdasági és Közlekedés Minisztérium  
  9.25 Kérdések és válaszok 
  9.35 Előadás: Gémesi György, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke 
  9.50 Kérdések és válaszok 
10.00 Előadás: Ueli Balmer, a Svájci Területfejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikai 

Főoosztályának helyettes vezetője (konszekutív tolmácsolással) 
10.30 Kérdések és válaszok 
10.40 Hegyi Gyula, az Európai Parlament képviselője, az EP Környezetvédelmi 

Bizottságának tagja  
10.50 Kérdések és válaszok 
11.00 Teaszünet 
11.20 Előadás: Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke 
11.35 Kérdések és válaszok 
11.45 Előadás: Dr. Hinfner Miklós, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára 
11.55 Kérdések és válaszok 
12.05 Előadás: Kovács Imre, a MÁV Cargo vezérigazgató-helyettese 
12.15 Kérdések és válaszok 
12.25 Hozzászólások: az 5 parlamenti párt szakértői 5-5 percben 
12.50 További hozzászólások, vita 
 
13.30 Állófogadás 
 
14.30–16.30 Konzultáció Ueli Balmerrel (angol nyelven, tolmácsolás nélkül,  
az 562. teremben) 
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Levezető elnök: Dr. Mészáros Péter, a Magyar Közlekedési Klub elnöke 
 
Kérjük, hogy részvételi szándékát neve és személyi igazolvány számának megadásával 2006. 
december 13-ig (szerda) jelezze a levego@levego.hu címen (tárgyhoz kérjük, írja: 
konferencia), vagy az (1) 266-0150 faxszámon.  
 
 
A Képviselői Irodaház beléptető rendszerének sajátosságai miatt csak azok számára tudjuk a 
belépést biztosítani, akik határidőre jelzik részvételüket és megküldik a fenti adatokat. A 
terem befogadóképessége 200 fő, ezért túljelentkezés esetén az első 200 jelentkezőt tudjuk 
fogadni. 
 
 
Kérjük, hogy a szigorú beléptetési rendszer miatt a kezdés előtt legalább fél órával érkezzen 
meg. 
 
 
A fórum résztvevői a helyszínen megkapják  
- „A díj, amit érdemes kivetni” című, a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák 
használatáért kivetett díjakról szóló 2006/38/EK uniós irányelvet ismertető, magyar nyelvű 
kiadványt, amelyet az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség állított össze, 
- „A sínek tovább bírják” című ismeretterjesztő kiadvány új, 44 oldalas változatát, amely a 
konferencia alkalmából aktualizálva és kiegészítve jelenik meg.   
 
 
Budapest, 2006. december 11. 
 
 
Jelenlétére feltétlenül számítunk, 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
  
 
 
  Dr. Illés Zoltán Dr. Orosz Sándor 
 a FIDESZ Zöld Tagozatának az MSZP Környezetvédelmi 
 alelnöke Munkacsoportjának elnöke, 
  az Országgyűlés Környezetvédelmi  
  Bizottságának alelnöke 
 
 

Lukács András 
a Levegő Munkacsoport 

elnöke 


