
JEGYZİKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2010 január 22-én 8-10-ig megtartott elnökségi ülésérıl 

Jelenlévık:  

� László János (továbbiakban LJ), elnök 

� Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag 

� Szilasi László (továbbiakban SzL), elnökségi tag 

� Klimon Péter (továbbiakban KP), ellenörzı Bizottsági tag 

�Paul Ágnes (továbbiakban PÁ), vendég, PR és sajtó munkára szerzıdı cég vezetıje 

 

■ Tervezett napirend: 

1. „Együtt közlekedünk” kampányter, ütemterv, beszámoló az aktuális helyzetrıl, 
2. együttmőködés az autóklubbal 
3. MK kommunikációs startégia. beszámoló az eddigiekrıl 
4. új PR "csapat bemutatása/bemutatkozása (Paul Ágnes-Becsei Tímea) 
5. személyzeti kérdések 
6. Bringaexpo részvétel 
7. egyéb 
 

Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta. 

1. LJ beszámolt az Együtt közlekedünk kampányterv helyzetérıl: az autóklubbal tárgyaltunk, 

elkészült a közösen elfogadott prezentáció, január 28-án kerül a MAK elnöksége elé. A 

tervhez készült feladat-meghatározást ügynökség számára elkészítettük, azt elküldtük az 

MK számára pro bono dolgozó YandR cégnek, akinek feladata lesz a kampány tervezése, 

bemutatása lehetséges támogatók és média számára. Jelenleg várjuk a MAK döntését.  

2. LJ beszámolt arról, hogy az autóklubbal nem csak az Együtt közlekedünk témájában alakul 

együttmőködés, hanem más területeken is. A megbeszélésrıl, a lehetséges közös 

feladatokról emlékeztetı készült.  

3. LJ beszámolt, hogy a YandR cég pro bono elvállalta, hogy a kommunikációs munkacsoport 

által megkezdett MK kommunikációs tervezést – együttmőködve a csoporttal – folytatja és 

befejezi. Az ütemterv és a célcsoport meghatározása már meg is történt. BR jelezte, hogy 

ebben a munkában folyamatos tájékoztatást kér, a kapcsolódó levelezést látni akarja. 

Határozat: az elnökség LJ beszámolóját az elsı 3 napirenden szereplı témáról egyhangúan 

elfogadta.  

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

LJ beszámolója a napirend elsı három témájában 3 0 0 

 



4. PÁ bemutatkozott az elnökségnek, beszámolt róla, hogy az általa vezetett cég (Organic 

Comunication KFT) elvállalja 2010 február 1-tıl az MK sajtófeladatait, a honlap fıszerkesztıi 

munkáját és a kommunikációs munkacsoporttal együttmőködve közremőködik a kommunikációs 

munkákban is. E feladatok pontos meghatározására, a szolgáltatások díjára a január végéig 

elkészítendı szerzıdés tér ki.  BR jelezte, hogy a sajtókapcsolatokat ki kell egészíteni, segít újabb 

lapokat, folyóiratokat megtalálni. Lehetıség van a Magyar Fogyasztó c. folyóiratban MK témájú 

cikkek megjelenítésére, illetve elıadás megtartására. 

5. LJ bejelentette, hogy Kobrizsa Ádám február 1-tıl nem dolgozik tovább az MK-ban (İ mondott fel), 

feladatát részben (honlap tartalomszerkesztés) az Organic Comunication KFT végzi, részben az iroda 

megmaradó stábja. Új ember felvételére nincsen szükség. Ugyancsak bejelentette, hogy február 12-

vel felmondtuk a Verbalita Kommunikációs és Tanácsadó Kft-vel kötött szerzıdésünket, ık 

végezték eddig a sajtómunkát, amit ugyancsak az Organic Comunication KFT fog a 

továbbiakban ellátni. E két változás összességében megtakarítást is eredményez. 

6. Sz.L) beszámolt arról, hogy az MK-nak milyen lehetıségei vannak a Bringaexpón megjelenni. 

Tekintettel arra, hogy ez a rendezvény az Utazás kiállítással közösen kerül megrendezésre, nagyobb 

a megjelenésünk jellentıssége, érdemes a felmerülı költségeket ezért bevállalni. Az elnökség úgy 

döntött, hogy vegyünk részt. 

 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Bringaexpo részvétel 3 0 0 

 

 

7. Egyéb témák: KP beszámolt arról, hogy az EB rövidesen elkészíti a beszámolóját. Kéri, hogy a 

honlapról hiányzó elnökségi jegyzıkönyveket pótoljuk.  LJ bejelentette, hogy még a következı 

elnökségi elıtt elkészül a pénzügyi mérleg elsı változata, kéri az elnökség tagjait, hogy ezt 

véleményezzék e mail-ban, hogy a következı elnökségin már el tudjuk azt fogadni. 

 

 

Budapest, 2010-01-29 

 


