
 

_________________       ________________            _________________       _________________            
Ács Péter                        Halász Ferenc               Bencze-  Kovács Virág           Balogh Gábor 

   jegyzőkönyvvezető                   hitelesítő                        hitelesítő                   szavazatszámláló 

JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2007. évi rendkívüli közgyűléséről.  

2007. szeptember 29. Herman Ottó általános Iskola 

(1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 35) 

Jegyzőkönyvvezető:  Ács Péter 

Hitelesítők:  Bencze-Kovács Virág; Halász Ferenc 

Szavazatszámláló:  Balogh Gábor 

Levezető elnök: László János  

Meghirdetett napirendi pontok: 

1. elnökségi tagok beszámolója  
2. elnökségi tagok visszahívása  
3. új elnökségi tagok választása  
4. alapszabály módosítás 

Az ülés lefolyása: 

1. A közgyűlés 13:00-kor nem határozatképes, 13:30-kor a megjelentek megkezdik a 
közgyűlést. A megjelent szavazásra jogosult tagok száma ekkor: 25 fő. 

2. A megjelentek egyhangúan megszavazzák, hogy a közgyűlési meghívó formai 
hiányosságai nem jelentenek problémát a közgyűlés lebonyolításához, valamint elfogadják 
a közgyűlés napirendjét.  

3. A megjelentek egyhangúan megszavazzák Ács Pétert jegyzőkönyvvezetőnek, Bencze-
Kovács Virágot és Halász Ferencet hitelesítőnek, valamint Balogh Gábort 
szavazatszámlálónak. 

4. László János megtartja elnöki beszédét, vázolja a fennálló szervezeti problémát, a 
közgyűlés összehívásának okát, valamint tájékoztatja a megjelenteket a közelmúlt 
eseményeiről és eredményeiről, a közeljövő terveiről.  

5. Lorschy András elnökségi tag kiegészítése László János beszédéhez. 
Felolvassa Tóth Judit, Lorschy András, Oláh György elnökségi, valamint Csikai Mária FB 
elnök és Bodor Ádám FB tag közös lemondó nyilatkozatát, ismertetve az általuk észlelt 
működési, szervezeti és szakmai problémákat.  A tagság több tagja (Bodor Ádám, Éder 
Mihály, Kürti Gábor, Tőkés Kinga, Kovács Virág) kommentálja az elhangzottakat, 
javaslatot tesz hasonló problémák további elkerülése végett. Tanulságok:  

• Az elnökség munkája legyen átlátható a tagság számára. 

• Az elnökségi tagok egyes szakterületekért felelnek, a munkacsoportok munkáját szervezik 
és irányítják. Csak olyan vállaljon tisztséget, akinek van ideje valódi munkát végezni. 

• Az MK céljaiért a tagságnak is dolgozni kell, nem szabad az elnökséget magára hagyni. 
Emellett fontos a bizalom és a megfelelő kommunikáció az elnökségen belül és az 
elnökség és  tagság között. Ezért választunk egy olyan elnökségi tagot, aki azért felel hogy 
megfelelően értesüljön a tagság a szervezet működéséről. 
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• Felvetettük, hogy az MK tevékenységi körét és azok prioritásait újra át kell gondolni a 
kapacitásaink és a lehetőségek függvényében. 

6. László János elnök reagál az elhangzottakra és felkéri a különböző területek és szakmai 
csoportok vezetőit, ismertessék munkájukat, eredményeiket.   

7. Az alábbi szakmai és területi csoportok rövid beszámolója: 

• Dél-budai területi alapszervezet (Terpó Mátyás, az alapszervezet tagja) 

• Közlekedési munkacsoport (Balogh Gábor + Szász Andrej, a munkacsoport tagjai) 

• Újpesti alapszervezet (tervezett szervezet, Halász Ferenc) 

• Pécsi alapszervezet ( Sárszegi Attila alapszervezet titkár) 

8. A tagság kommentálja az elhangzottakat  

9. László János felolvassa Dr. Novotny Iván EB tag lemondó nyilatkozatát, és Markovits 
Gábor pénzügyi vezető – az esetleges újrajelölést elfogadó – levelét. (mellékelve) 

10. Lorschy András elhagyja a közgyűlést, a szavazásra jogosultak új létszáma 24 fő.  

11. Nyílt javaslattétel az új elnökségi tagok személyére 

• Feövenyessy Krisztina kommunikációs elnökségi tagjelölt bemutatkozása és 
prezentációja (mellékelve) 

• Ács Péter turisztikáért felelős elnökségi tagjelölt bemutatkozása és prezentációja 

• Dukai Gergő – EBZ (Ellenőrző bizottság) tagjelölt bemutatkozása 

• Éder Mihály belső kommunikációért felelős elnökségi tagként való jelölése 

12. Egy tag javasolja az elnökség választásának elhalasztását, László János és más tagok 
kommentálja a javaslatot. Nem érdemes emiatt újabb rendkívüli közgyűlést tartani, mivel a 
következő rendes közgyűlésen is lehet személyi kérdésekről döntést hozni. Ezért javaslat 
hangzott el arra vonatkozóan, hogy a megbízatás csak a következő közgyűlésig tartson, 5 
hónap alatt kiderül, hogy hogyan dolgozik az új elnökség. 

13. Határozat (szavazásra jogosult, jelenlévők 24 fő) 

Határozat Igen Nem Tartózkodott 

A megválasztandó új tisztségviselők mandátuma 
csak a következő közgyűlésig szól, de legfeljebb 
március 31-ig. 

22 2 0 

 

14. Javaslattétel új elnökségi tagok személyére: 

• Szász Andrej jelölése infrastruktúráért felelős elnökségi tagként, mely lehetőséget a 
jelölt némi hezitálás után elfogad.   

• Tőkés Kinga jelölése EBZ tagként, mely lehetőséget a jelölt elfogad.  

• Halász Ferenc jelölése elnökségi tagként, mely lehetőséget a jelölt visszautasít. 

15. Terpó Mátyás jelölése EBZ tagként, mely lehetőséget a jelölt elfogad. 
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16. A pécsi területi alapszervezet képviselője röviden prezentálja munkáját és eredményeit, 
ezután elhagyja a közgyűlést, a szavazásra jogosultak új létszáma 23 fő. 

17. MK tisztségviselők választása, (szavazásra jogosult jelenlévők: 23 fő) 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Elnökség taglétszámának módosítása hat főre 21 2 0 

Feövenyessy Krisztina elnökségi taggá választása. 22 0 1 

Éder Mihály elnökségi taggá választása 22 0 1 

Ács Péter elnökségi taggá választása. 22 0 1 

Szász Andrej elnökségi taggá választása. 22 0 1 

Dukai Gergő EB taggá választása 22 0 1 

Tőkés Kinga EB taggá választása 22 0 1 

Terpó Mátyás EB taggá választása 22 0 1 

 

18. Az ülést 17 órakor zártuk. A megválasztott tisztségviselők megbeszélték a további 
teendőket. 

 

Budapest, 2007. szeptember 28. 

. 


