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TISZTELT TAGJAINK! 
 
Egyesületünk 2016. május 20.-án konferenciát rendez! 
Helyszín: 1211 Budapest, Központi út 17. 
Időpont: 2016. május 20. 1100 óra 
GPS: 47°25'54" É, 19°3'41" K 
 

  
 

 
 

Ahogy az elmúlt 
évben is, 

rendezvényünk 
helyszíne a volt 
Csepel Művek 
területén van 

Ez volt a bejárat, de 
most az épület 
hátulján kell 

bemenni 

Tehát a bejárat nem 
itt van, a 

rendezvény az 
épület másik 

oldalán hátul lesz 

Tehát a bejárat itt 
van, ezen az ajtón 

lehet bemenni, mely 
a rendezvény idején 

nyitva lesz 

Az ajtón belépve 
pont szemben van a 

lépcső, melyen 
felhaladva található 

meg a 
rendezvényünk 

helyszíne 

  
 

 
 

A bejárati ajtó 
melletti falon 

többek között a 
MIKRO Kft. felirat 
olvasható. Ott kell 
az ajtón bemenni! 

A bejárat előtt van 
parkolási lehetőség 

is, igaz csak 
korlátozott 

formában, de a 
környéken lehet 

parkolni 

Az épület bejárata 
távolabbról nézve. 

Jól látható az épület 
formája és színe 

Az épületre a 
Szérűraktár utca 
felíratú tábla van 

elhelyezve. A 
táblán 3 <-- 1 felirat 

is látható 

Az épületen a tábla 
pont azon a sarkon 

látható, ahol a 
bejárat van, tehár itt 
távolabbról nézve 

 
A Konferenciánkra meghívtuk: 

 
  

 

Molnár Gyula az MSZP 
Újbudai Elnöke 

Kónya Péter független 
országgyűlési képviselő 

Kerék-Bárczy Szabolcs 
politikus 

Kuti László házigazda a 
KNOÉ elnöke 

 
Tervezett program: 
 
Az előző konferenciánkhoz hasonlóan a Csepel Művek Ipari Parkjának területén tartjuk meg 2015. 
május 13.-án a következő konferenciánkat is. A tervezett program szerint a konferenciát a KNOÉ 
elnöke nyitja meg, majd tájékoztatást ad, a jelenleg mind az EJEB, mind az Európai Parlament előtt 
folyamatban lévő ügyeinkről. 
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A KNOÉ elnöke tájékoztatást ad továbbá a 2016.05.01. és 2016.05.07. között megtartott 
civilszervezeti találkozóról, melyen több ország civilszervezeti vezetőivel és nemzetközi 
jogászokkal tárgyal. A külföldi rendezvényre, mint eddig is, saját költségén utazik! 
Átadjuk a szót meghívott vendégeinknek. Elsőként Molnár Gyula tart tájékoztatást arról, hogy a 
jelenlegi magyar helyzetet hogyan látja, főként a magyar kormány joggal visszaélő magatartása 
tükrében 
 
Majd Kónya Pétert kérdezzük arról, hogy a KNOÉ által írásban kért, és általa kezdeményezett 
miniszteri kérdés vonatkozásában mi történt, ilyen esetben vannak-e támogathatók az ellenzéki 
pártok részéről, vagy más független országgyűlési képviselő részéről? Kérdezzük tovább, hogy mi 
várható? E téma vonatkozásában a KNOÉ kiad egy sajtóközleményt. A KNOÉ írásos 
kezdeményezése és Kónya Péter miniszterhez intézett kérdése honlapunkon olvasható! 
Tagjaink kérdéseire válaszolnak meghívott vendégeink. 
 
A rendezvény hivatalos részének befejeződésekor, kötetlen beszélgetést tervezünk, majd 
elfogyasztjuk a helyszínen megfőzött bográcsgulyást. 
 


