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A munkahelyi közlekedési vagy mobilitási terv olyan hosszú távú stratégia, amellyel a 
szervezetek segítik az alkalmazottak és a látogatók fenntartható közlekedését. Az ilyen 
terveknek nemcsak a környezeti hatása pozitív: javíthatják a szervezet társadalmi megítélését, 
csökkenthetik az utazásra fordított költségeket, a zsúfoltságot, és kedvező egészségi hatásuk is 
lehet.  
 
A tanácskozás az ilyen tervek kidolgozásának céljával, vállalati és társadalmi hasznával és a 
gépkocsihasználat csökkentésére használható eszközökkel foglalkozik, valamint bemutatja az 
úttörő hazai kezdeményezéseket és ezek tapasztalatait.  
 
A tanácskozást követő tréning keretében a résztvevők elsajátíthatják a munkahelyi 
közlekedési tervek kidolgozásához szükséges ismereteket: a tervkészítés folyamatát és 
lépéseit, az ilyen tervekre kidolgozott szabványokat, és tanácsokat kapnak a munka során 
várható gyakorlati problémák megoldására. A tréninget Marton Miklós, a CO2MMERCE és 
az ASTUTE európai mobilitás-szervezési projektek magyarországi munkájának koordinátora 
vezeti. 
 
A Környezettudományi Központ és a KÖVET Egyesület által közösen szervezett két 
rendezvény az EPOMM PLUS  (European Platform of Mobility Management - Partners 
Learning Urban Sustainability) című projekt mobilitás-szervezési rendezvénysorozatának 
része.  Az EPOMM PLUS projekt célja, hogy népszerűsítse a mobilitás-szervezési 
módszereket, és segítse a mobilitás-szervezéssel foglalkozó vagy a módszerek iránt érdeklődő 
kormányzati, önkormányzati és civil szakemberek együttműködését, a mobilitás-szervezési 
tapasztalatok megosztását. A projekt végrehajtását Magyarországon a Környezettudományi 
Központ koordinálja. 
 
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részvétel ingyenes. A jelentkezés 
módja és részletei megtalálhatók a mellékelt jelentkezési lapon. 
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A programot a Vidékfejlesztési Minisztérium 
a Zöld Forrás keretből támogatja. 
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8:30 -  9:00 Regisztráció  

9:00 -  9:15 Mobilitás-szervezés és az EPOMM projekt Éri Vilma, Környezettudományi 
Központ 

 9:15 –  9:40 A munkahelyi közlekedési terv céljai, eszközei és 
az első hazai kísérletek tapasztalatai 

Marton Miklós  

 9:40 - 10: 05 Zöld iroda és fenntartható közlekedés - KÖVET Povodör Artúr, KÖVET 

10:05 - 10:25 Az első magyarországi munkahelyi közlekedési 
terv 

Kerényi László Sándor, BKK 

10:25 - 10:45 Kávészünet  

10:45 – 11:10 Munkahelyi közlekedési terv az üzleti szektorban Kolozsváry-Kiss Árpád, REevolutio 
Consulting 

11:10 - 11:35 A Rákóczi út nemzetközi elismerést kiváltó 
közlekedési terve 

Demeter Anna 

11:35 - 12:15 Szekcióülések 

1. szekció 
Az alkalmazottak megnyerése és bevonása a 
munkahelyi közlekedési terv működtetésébe 

2. szekció 
A munkahelyi közlekedési terv mint 
PR-eszköz 

12:15 - 12:30 Zárás  

12:30 – 13:15 Ebéd  

13:15 – 16:15 Munkahelyi közlekedési terv tréning Marton Miklós 
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