
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2008. január 24-én megtartott elnökségi üléséről 

Jelenlévők: 

� László János, elnök 
� Szász Andrej, elnökségi tag 
� Ács Péter elnökségi tag, jegyzőkönyvvezető 
� Kobrizsa Ádám, meghívott vendég (korábban távozott) 
� Markovits Gábor (később érkezett) 

 
Az ülésen érintett témák: 

 
1. A napirend elfogadása 

• Napirend:  

1.Ropy bejelentése, annak következményei (nagyon örülnék, ha Te is eljönnél, Ropy, még 
akkor is, ha a lemondásodat fenntartod, de hátha változtatsz a szándékodon)  
2. Ács Péter lemondása, és Kobrizsa Ádám bemutatása  
3. Honlap helyzet  
4. MÁV szerződés  
5. Főváros szerződés , közlekedési munkacsoport munkája 
6. Tagkártya, irodahyliség, új alkalmazott (elnöki beszámoló)  
7. pénzügyi beszámoló (Markovits)  

• A napirendet a megjelentek egyhangúan elfogadták.  

2. Kobrizsa Ádám bemutatkozik, ismerteti a turisztikai ágazat legutóbbi eseményeit és 
egyéb elvégzett munkáit.  

� Norvég alap pályázat beadása, a várható előnyök és hasznok.  

� Komoly finanszírozási segítség az MK turisztikai és adminisztrációs munkáihoz, 
eszközvásárlásokhoz.  

� A pályázat beadva, jelenleg a hiánypótlások vannak folyamatban, eredmény májusra 
várható.  

� A Hunbike jövőjével kapcsolatos tervek  

� A Hunbike rendszer nagyfokú technikai fejlesztése csak akkor lehetséges, ha már 
mérhető profitot termel az oldal. A honlap jelenlegi állapota és fentiek miatt 
Ádámnak a Hunbike pozitív jövőjével kapcsolatosan fenntartásai vannak. 

� Fenntartani a lehetőséget az MK és Hunbike honlapok szorosabb kapcsolásához.  

� Az MK oldal fejlesztése 

� Egyfajta közvetítő szerep felvétele a honlap technikai karbantartói (Ninja) és az 
elnökség között.  

�  Az MK honlap tartalmi átalakítása, összefoglaló, statikus általános leíró oldalak 
kihelyezése minden fő tevékenységi körre vonatkozóan. Összhangban a  
kommunikációs vezetővel 

3. MK irodahelyiség 

� Raoul Wallenberg utcában egy üzlethelyiség, rezsivel is bekalkulált fix bérleti díjjal 



(bruttó 100.000Ft), hétvégén festés, hónap elején költözik az MK vezetőség :) 

� Nagyon úgy tűnik, sikerült ingyen irodabútort és berendezéseket szerezni támogatók 
által.  

� Telefon és internet már meg van rendelve februári hatálybalépéssel. 

4. Új MK alkalmazott 

� A források adottak, keresünk egy teljes munkaidős alkalmazottat.  

� Feladata a közlekedéssel kapcsolatos munkák koordinálása, az iroda adminisztrációs 
ügyeinek keresése és a  Budapest Szerződés alapján kijelölt részfeladatok végzése.  

� Jelölt még nincs, javaslatokat és lehetséges személyeket vár az elnökség.  

5. Egyéb hírek az elnöktől 

� Együttműködési szerződés készül a MÁV-val: 25%-os kedvezmény a kerékpárjegy 
árából az MK tagok részére.  

� Ellentételezés: 12–13 település kerékpártároló-rendszerének szakmai előkészítése, és 
a kerékpártárolók általános paraméterkönyvének elkészítése.  

� A szerződés tevezetet az elnökség előzetesen megkapja 

� Tagkártya 

� Együttműködési tervezet a EuroDiscount Card szolgáltatóval, készek naprakészen 
akár egy-egy névre szóló kártya elkészítésére.  

� A kártya több száz helyen jogosítja fel az MK tagokat 10-15% kedvezményre a 
tagság ideje alatt.  

� A kártya aktív, pénzt lehet rá feltölteni, és egyre több helyen vásárolni róla (pl.: 
MÁV jegyautomatákban hamarosan) 

� Jelenleg a kártya grafikai tervezés alatt áll, a szerződéskötés folyamatban. A  
szerződéstervet az elnökség megkapja. 

� A kártya elkészítésének átvállalásáért cserébe az UNIQA-tól anyagi támogatást 
várhatunk: 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

A tagsági kártyák elkészítésének költségeit a 
tagsági díjakból finanszírozza a klub.  

4 0 0 

� A kártya bekerülési értéke darabonként néhány száz forint. 

� Marketingkampány indítása a kártyára alapozva a taglétszám növeléséért. 

� Budapest szerződés 

� Megvolt az első ülés, a munkák megindultak, a közlekedési munkacsoport beszáll. 

6. A közlekedési munkacsoport jövője 

� Biztosítani kell, hogy aki munkájáért anyagi ellenszolgáltatásra jogosult, az kapja is meg 
és vegye is át a juttatását. Ehhez a munkacsoporttól kell megkapja az elnök és a pénzügy 
az információkat: név, kifizetendő összeg, számlázó adatai. 

� Szükség van egy központi koordinátor személyre, aki a munkacsoport tagjait és 
munkáját összefogja és felügyeli. 

� Egyéb közlekedési munkák átbeszélése. 

7. Pénzügyek 



� LJ: Március végén lesz rendes közgyűlésünk, addigra éves zárással, pénzügyi tervvel és 
VECTOR elszámolással kell rendelkeznünk. A könyvelés már elkészült. 

� MG: A jövő évi költségvetésről a márciusi elnökségi ülésen állapodjunk meg, a februári 
elnökségi ülésen kerüljön sor a 2007-es év pénzügyi zárására. 

� MG: A klub likviditása jelenleg igen kedvező. 

� LJ: Az MK devizaszámlájára pénzt kell utalni a bankköltségek fedezésére. 

� Az éves rendes közgyűlés előzetesen kitűzött időpontja 2008. március 30.   

8. Az elnök lezárja a gyűlést 

  

Budapest, 2008. január 24. csütörtök 

 


