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Meghirdetett napirendi pontok:
1. Javaslatra: rövid beszámoló az országos helyzetről, Aliz, János beszámolnak
2. Vezetőség megválasztása
3. Egyéb
Az ülés lefolyása:

1. László János elnök megnyitja a megismételt közgyűlést, megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes (szavazati joggal rendelkező megjelentek száma 47 fő)
2. László János elnök ismerteti a tervezett napirendet, amit a megjelentek ellenszavazat
nélkül elfogadnak.
3. A megjelentek egyhangúlag megszavazták Somogyi Anitát és Bajomi Bálintot
jegyzőkönyvvezetőnek, Bihari Györgyöt és Pál Katát hitelesítőnek, Győri Endrét és
Csupor Mariannt szavazatszámlálóknak.
László János beszámolója:
Kialakult egy funkcionális adminisztrációs csapat – irodavezető: Bojtor Aliz, Kobrizsa
Ádám honlap-felelős. Kovács Bence Virág félállásban, a közlekedési munkák
koordinálásáért felelős. Német Ders júliusban lép be, jelenleg Londonban van, ő fogjy
vezetni és szervezni a „szemléletváltással kapcsolatos feladatokat.
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Aliz kézbe vette a pénzügyeket, visszamenőlegesen is (2 hónap alatt rendbe tette az
elmaradásokat). Új pénzügyi szabályzat jött létre. Ádám elkezdte a honlap felfejlesztését.
Naponta új cikkek és tartalmak jelennek meg. Még a grafikai munkák előtt állunk.
Kerékpáros Budapest Program – anyag már elkészült, remélhetőleg hamarosan
nyilvánosság elé kerül. Tervek szerint szakmai kerek-asztalok szervezését tűztük ki célul az
anyagban szereplő egy-egy szakmai kérdésről. Bp-ről érdemes tudni, hogy egyik oldalon
rengeteg a probléma (pl. Pályázatokat állandóan elhibázzák – másik oldalon megvannak a
szándékok. pl a Margit szigeten 200 db kerékpártároló lesz kihelyezve).
Pályázatokat adunk és adtunk be: Nca és nemzetközi egyaránt, országos kampány:
kerékpárral munkába járásra A Minisztériummal együtt, kerékpározás és a kereskedelem
kapcsolatát feltáró kampány. Született egy pályázat erősíteni a Közép-Kelet Európai
kerékpáros szervezetek közötti kapcsolatokat. A Studio Metropolitanaval együtt dolgozunk
egy projektben célja a munkahelyre járás tervezése. (Napi közlekedés megtervezése, nem
csak kerékpárral). BKV-val való együttműködés (Zöld BKV program), hetente v.
kéthetente találkozók a BKV-val. (tárgyalások a közl.-i eszközökön való eseti
kerékpárszállításról – pl: hétvégi vagy turista).
Szeged: konfliktus-elhárítás, Debrecen. Újabb szervezetek alakulnak (Kelet-Pest, DélPest).
Vezetőség javaslata az új vezetőkre: olyan embereket toborozni, akik a kommunikáció
területén is tudnak szakmai segítséget nyújtani.
Kérdések:
-

Mi az a magyarországi kerékpáros szervezet, amiről halott, és mi a
kapcsolatunk vele?

-

Felkerülhet e az új pénzügy szabályzat a honlapra?

-

Bodor Ádám szervezett Kerékpáros Magyarország Szövetség,
ernyőszervezet kíván lenni. Az Mk az eddigi elnökségi döntések alapján nem
kíván belépni, mert részben úgy látja, hogy az MK helyett és ellen szeretne
dolgozni, részben nem látjuk az állam és az új szervezet közti határokat.

-

Igen, jövő héten felkerül.

Válasz:

Jelöltek bemutatása:
Elnökségbe László János, Szilasi László (velo.hu, bringaexpo), Braun Robi professzionális
kommunikációs szakember.
Felügyelő Bizottságba Tóth Zoltán (spenót), Klimon Péter (Schwinn Csepel ig.), Rétháti
Zoltán (egyedüli, aki maga jelentkezett).
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Jelöltek bemutatkozása:
Elnökség
Braun Róbert bemutatkozása: marketing stratéga, Index, Sziget, MSZP 2001-2002-es
kampánya, Medgyessy, Gyurcsány kampánya 2005 áprilisáig. Aztán cég: második
generációs stratégiai szolgáltatás – márkázás, branding. Több cég tulajdonosa. Corvinus
Egyetemen docens (főállás). Nem a kerékpározás világából jön, de sokat bringázik a
városban. 2006 óta MK tag. Sokat kell utaznia a cégek miatt – korlátos időt tud csak
rászánni.
Kérdés: Volt kabinetfőnök, stratégiai tanácsadó. Tényleg lezáródott-e? CM fórumokon
felizzott emiatt a hangulat. Tudja-e függetlenül képviselni a bringázás ügyét? Vállalatok
társadalmi felelősségvállalása – MK ügyei – céges szponzorációk, támogatott akciók
elképzelhetők-e?
Válasz: tudja függetlenként képviselni. Valamennyi rendszerváltás óta magyar
miniszterelnököt ismeri, de nincs egyikkel sem beszélő-viszonyban. Öntörvényű ember.
Szponzoráció: igen, szeretné. Azt gondolja, hogy a kerékpározás természethez,
környezethez való viszony jó médium, sok céges kapcsolódási lehetőség. MK-nak minél
nagyobb ismertsége, tekintélye legyen. Azt kell elérni, hogy az a cégek maguk keressék
meg az MK-t. Viszont: cégei érték-semlegesek, hagyják a cégeket, hogy maguk találják ki,
hogy kiket támogatnak. Nem fognak rámutatni egy-egy ügyre (pl. kerékpár).
Kérdés: profi vagy kommunikációban és üzletben is. Neked mi az üzlet abban, hogy
beszállsz az MK-ba?
Válasz: tudjunk csinálni olyan lapot, amely segítené az MK szélesebb célközönséghez való
eljutását + cégeknek is lehet branding. Ez pl. egy üzleti lehetőség, amit ki tudnunk
használni. Ezen kívül nem lehet csak beszélni a dolgokról, pl. társadalmi
felelősségvállalás. Csinálnia is kell valami konkrétat.
Kérdés: mindenki úgy beszél az MK-ról, mint termék, amit el lehet adni. Mi a garancia
arra, hogy az nem elnökség érdekeltségének érdekei jelennek meg az MK égisze alatt
László János válasza: ti (tagok) és mi vagyunk a garancia. Elnökség tagjai aláírnak egy
összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Braun Róbert válasza: nem szabad félni az érdekektől – ezek viszik előre a dolgokat. Csak
a transzparencia a garancia. Részben a tagokon, részben a felügyelő-bizottságon múlik.
Tagok ellenőrzik.
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Ellenőrző bizottság
Klimon Péter: Schwinn Csepel tulajdonosa. Sokáig kellett győzködni, hogy elvállalja, mert
nem szeretné, hogy összefonódás legyen. Dolga: nem szól bele a napi ügyekbe, hanem a
törvényes működés + pénzügyi dolgok szabályosan menjenek. Klub törvényszerű
működése. Kerékpár benne van a médiában mostanában, nem érdeke a gyártóknak sem,
hogy a kerékpárról negatív hírek jelenjenek meg. Magyarországon jelentős a
kerékpárgyártás, gyártók szövetségbe tömörülnek – érdekeket jó lenne összehangolni. Pár
közös célt hangsúlyosabban képviselni. Mai naptól tag. Mi az üzlet benne? Szeret részt
venni társadalmi szervezetekben. Vannak külföldi tapasztalatai – be tudja hozni.
LJ: Cél a Kerékpárgyártók Szövetségével egy jó kapcsolat. Mi népszerűsítjük a
kerékpározást – gyártók húznak belőle hasznot.
Kérdés: lesz-e elég ideje rá?
Válasz: igen, igénybe fogja venni a céges főkönyvelőt.
Tóth Zoltán (spenót): „László Jánost én találtam ki.” Az ellenőrző bizottság társadalmi
munkában végzi munkáját.
Rétháti Zoltán: mezei tag, nincs köze semmi céghez. Fontos neki CM + MK. Számviteli
dolgok rendbe legyenek + kommunikációra nagyobb hangsúlyt akar fektetni. MK híradó
2hetente mostantól.
Kérdés: lehet-e írásos nyoma is ennek a híradónak?
Válasz: Mindig van egy egyperces összefoglaló.
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László János
3 elnökségi és utána 3 ellenőrzőbizottsági tag választása: (elnökség és EBZ fogja
megválasztani a saját vezetőjét, csak a tagokra szavazunk)
Összesen 54 szavazat.
Szavazás témája

Igen

Nem

Tartózkodott

Braun Róbert legyen-e elnökségi tag?

44

1

9

Szilasi László legyen-e elnökségi tag?

44

nincs

10

László János legyen-e elnökségi tag?

49

1

4

Klimon Péter Felügyelő Bizottság?

47

1

6

Tóth Zoli Felügyelő Bizottság?

49

1

4

Rétháti Zoli Felügyelő Bizottság?

50

nincs

4

LJ: megvan az elnökség. Taps.
Fb is megvan. Taps.
Egyéb kérdések: László János kéri, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat azon részét, ami
az elnökségi tagok munkáját szabályozza, érvénytelenítse a Közgyűlés, és adjon megbízást az
új elnökségnek ennek kidolgozására. Ennek határideje 1008 július 15. A tagság ezt
egyhangúan megszavazza!

LJ: a közgyűlésnek ezzel vége.
Budapest, 2008. június 7.
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