
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2010 november 16-án megtartott elnökségi üléséről 

Helyszín: Braupartners, Bp. II. Törökvészi út. 

Jelenlévők: 

� László János (továbbiakban LJ), elnök 

� Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag 

� Szilasi László (továbbiakban SzL), elnökségi tag 

 

 Tervezett napirend: 

1. kecskeméti alapszervezet megalakulás  
2. vállalati csoport, esemény tervezés (LJ. Beszámolója) 
3. beszámoló pályázatokról  
4. mk közgyűlés esemény kitalálás  
5. mk tagság elválasztása a szolgáltatásoktól  
6. egyéb 
 
Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

1. LJ beszámolt arról, hogy Kecskeméten minden feltétel megvalósult ahhoz, hogy 

megalakuljon a területi szervezet, és a szándéknyilatkozatot is beadták. Kéri az 

elnökséget, járuljon hozzá a megalakulásukhoz! 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Kecskeméti területi szervezet alakulásának 

jóváhagyása 

3 0 0 

 

2. LJ beszámolt arról, hogy a KLM Magyarország és az ING biztosító is jelezte 

írásban, hogy alapítója kíván lenni az MK vállalati csoportjának, és ennek 

megindításához partnerek egy közös sajtóesemény megtartására. Az elnökségtől 

javaslatokat kér az eseményhez. BR. Javasolja, hogy vonjunk be „személyiségeket” 

és az érintett cégeket. A szervezésért felelős LJ. 

3. LJ beszámolt, hogy pályázatot adtunk be a Média únióhoz az „együtt 

közlekedünk” kampányra, valamint a „bringázz a suliba” kampány finanszírozására 

a CIB bankhoz és a Magyar telekomhoz. Eredmény decemberben várható. 

 



4. LJ. A nyári rendkívüli közgyűlésen elhangzottak alapján kéri az elnökséget, tegyen 

javaslatot egy MK nap megtervezésére, amit évente rendszeresen, mindig azonos 

időpontban tartanánk meg, és ennek keretében kerülne sorra az évi rendes közgyűlés is. 

LJ. Javaslata szerint ez az esemény lehetne a kerékpáros szezon évi nyitóeseménye is.  Az 

esemény tervezésére a következő ülésén tér vissza az elnökség. 

5. LJ előterjeszteti, hogy erős igényként merült fel a tagság körében, hogy szükséges un. 

biztosítás nélküli tagságot is létre hozni. Ezzel lehetővé válik, hogy azok is az MK rendes 

tagjaivá váljanak, akik nem kívánnak a szolgáltatásokért külön fizetni, csak segíteni 

szeretnék az MK munkáját a befizetett tagdíjjal. LJ azt javasolja az elnökségnek, hogy a 

tagdíj összege legyen a mindenkori teljes tagdíjnak a biztosításért az MK által a 

biztosítónak fizetett árral csökkentett része, ami jelenleg 4000 illetve 4500 Ft. SzL. 

javasolja, hogy ennek bevezetése alkalmából hirdessünk egy rendkívüli akciót, amikor 

néhány napra ezt a tagságot lényeges kedvezménnyel vehetik meg azok, akik 3 évre 

köteleződnek el. A javasolt kedvezményes ár 990 Ft.  Az elnökség elfogadta az új tagsági 

díj bevezetését, felkérte LJ.-t ennek bevezetésére, illetve támogatja a kedvezményes 

akció megszervezését is, felkérve LJ-t ennek előkészítésére. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Biztosítás nélküli rendes tagság bevezetése, aminek 

tagdíja a mindenkori teljes tagdíjnak a biztosításért 

az MK által a biztosítónak fizetett árral csökkentett 

része. 

3 0 0 
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