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ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1.Az egyesület neve: MAGYAR KERÉKPÁROS ÉRDEKVÉDELMI, 
SZABADIDŐSPORT ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KLUB 

1.1.1.Rövidítése: Magyar Kerékpárosklub (MK)

1.1.2.Angol elnevezése: Hungarian Cyclists’ Club (Rövidítése: HUNCYC) 

1.2.Az EGYESÜLET székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 22

1.3.Az EGYESÜLET működési területe: a Magyar Köztársaság.

1.4.Az EGYESÜLET önálló jogi személyiségű, nemzetközi jellegű, közhasznú társadalmi szervezet. 

A  Fővárosi  Bíróság,  2002.  04.  27-én  kelt,  16.  PK.60.137.2002/2002/2   számú  végzésével  9923 
lajstromszámon rendelte el a Magyar Kerékpárosklub (a továbbiakban: Klub) bejegyzését.

Fentieknek  megfelelően  a  Klub  beszámolási  kötelezettségének  teljesítése  során  a  közhasznú 
szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CL VI. törvény, a számvitelrő1 szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves 
beszámoló  készítésének  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  224/2000  (XII.19) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia.

Jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.
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1GAZDÁLKODÁSI ÉS SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

Mérleg

adatok Eft-ban

Sor-

szám A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései Tárgyév

a b c d e

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 95  163

2. I.    Immateriális javak   

3. II.   Tárgyi eszközök 95  163

4. III.  Befektetett pénzügyi eszközök   

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 1058  1299

6. I.    Készletek   

7. II.   Követelések 1048  850

8. III.  Értékpapírok   

9. IV. Pénzeszközök 10  449

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 2284

11. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN 1153  3746

13. D. Saját tőke (12.-14. sorok) 61  622

14. I. Induló tőke  

15. II. Tőkeváltozás -3626  606

16. III. Lekötött tartalék

17. IV. Értékelési tartalék

18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3687 16

19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből  

20. E. Céltartalékok   

21. F. Kötelezettségek 1092  3124

22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 1092

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  2840

24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek  284

25. G. Passzív időbeli elhatárolások

26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1153  3746
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Eredménylevezetés

adatok Eft-ban

A tétel megnevezése
Alaptev. 
előző év

Váll. tev. 
előző év

Előző év 
összesen

Alaptev. 
előző évek 

mód.

Váll. tev. 
előző évek 

mód.

Előző évek 
mód. 

összesen
Alaptev. 
tárgyév

Váll. tev. 
tágyév

Tárgyév 
összesen

a b c d e f g h i j k

1. 1. Értékesítés nettó árbevétele

2. 2. Aktivált saját telj. értéke 500 500 800 800

3. 3. Egyéb bevételek 3419 3419 5525 5525

4. ebből - támogatások 3419 3419 5525 5525

5. - alapítói 44 44 337 337

6. - kp. költségvetési 3375 3375 1400 1400

7. - helyi önkorm. 700 700

8. - egyéb 3088 3088

9. 4. Pénzügyi műveletek bev.

10. 5. Rendkívüli bevételek

11. ebből - támogatások

12. - alapítói

13. - kp. költségvetési

14. - helyi önkorm.

15. - egyéb

16. 6. Tagdíjak 606 606

17. A. Összes bevétel 3919 3919 6931 6931

18. 7. Anyagjellegű ráfordítások 6391 6391

19. 8. Személyi jellegű ráfordítások 360 360

20. 9. Értékcsökkenési leírás 164 164

21. 10. Egyéb ráfordítások 232 232

22. 11. Pénzügyi műv. ráford.

23. 12. Rendkívüli ráfordítások

24. B. Összes ráfordítás 232 232 6915 6915

25. C. Adózás előtti eredmény 3687 3687 16 16

26. I. Adófizetséi kötelezettség

27. D. Jóváhagyott osztalék.

28. E. Tárgyévi eredmény 3687 3687 16 16
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1.2A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Klub  a  2006.  évben  a  központi  költségvetésből  három,  összesen  1.400  eFt  összegű  támogatásban 
részesült  (KVM,  NAP,  NCA).  A  kapott  önkormányzati  támogatás  összege  700  eFt  volt  (V.  ker. 
Önkormányzat,  Fővárosi  Önkormányzat).  Az  egyéb  szervezetektől,  magánszemélyektől  származó 
támogatás összesen 3.088 eFt-ot tett ki. A Klub tagdíjakból 606 eFt bevételt realizált.

A Klub a különféle támogatásokból, illetve tagdíjakból származó bevételeit teljes egészében az alapító 
okiratban meghatározott célokra fordította.

1.3KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Klub vagyonát saját tőkéje testesíti meg, amely a tárgyévi időszak eredményének figyelembevételével a 
tavalyi 61 eFt-ról 622 eFt-ra nőtt.

1.4CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

A Klub 2006. évben cél szerinti juttatást nem adott.

1.5KIEMELT TÁMOGATÁSOK

A Klub 2006-ban kiemelt támogatást nem kapott.

1.6VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A  Klub  elnöke  2006-ban  360  eFt  tiszteletdíjban  és  50  eFt  költségtérítésben  részesült,  amelynek 
kifizetésére 2007-ben kerül sor. Más vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
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2TARTALMI BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

Alapító okiratban meghatározott célok érdekében elért eredmények:

1.Képviselet, érdekvédelem

2006-ban a  szervezet  jelentősen erősítette  kapcsolatait  önkormányzatokkal  és  a  kormányzattal,  ezáltal 
hatékonyabban tudta képviselni tagjainak és az összes kerékpárosnak az érdekeit.

A kormányzat részéről – a MK köreiből kinevezett Miniszteri Biztos tevékenysége hatására is – jelentősen 
nőtt a kerékpározás ügyének támogatása. Ebben a munkában a MK tagjai 2006-ban már rendszeresen és 
aktívan részt vettek. Partnerként közreműködtünk a GKM által meghirdetett kerékpárútépítési/tervezési 
pályázatok elkészítésében, a zsűri munkájában, a „Kerékpárforgalmi Létesítmények Tervezése” műszaki 
előírás elkészítésében, a kerékpárosokat érintő KRESZ szabályok módosítási javaslatának előkészítésében 
oktatási program tervezésében. 

2006-ban sok önkormányzatnak lett partnere kerékpározást érintő helyi kérdésekben az MK. A Fővárosi 
Önkormányzattal  kialakul  együttműködést  szerződés  szabályozza,  képviselőtestületi  határozat 
szabályozza  a  kooperációt  sok  fővárosi  kerületben,  kérik  és  figyelembe  veszik  javaslatainkat  vidéki 
települések Önkormányzatai is (Szeged, Pécs, Szolnok, Érd, Budaörs, stb,  kistérségek országszerte).

2.Információszolgáltatás, szemléletformálás

Honlapunk  (www.kerekparosklub.hu)  szolgáltatásai  folyamatosan  bővülnek.  Egyre  több  érdeklődő 
számára  természetes  információs  portál  kerékpáros  témákban.  Folyamatosan  ad  információt 
eseményekről, hírekről a nagyvilágból és Magyarországról, keresett fórum felülete kerékpárosoknak sok 
témában.  Az  MK  tagjai  folyamatosan  kapnak  elektronikus  hírlevelet  is.  Elkészült  és  biztonságosan 
működik a tagnyilvántartó rendszer

Az év során a legjelentősebb kerékpáros megmozduláson szervezőként  vettünk részt.  Az áprilisi  Főld 
napja  alkalmából  egész  napos  rendezvényt  szerveztünk  másik  13  zöld  civil  szervezet  részvételével 
Budapesten a Dózsa György úton, nagy sikerrel. A szeptemberi Mobilitási Hét kerékpáros rendezvényeitt 
az MK szervezte Budapesten, ugyancsak nagy sikerrel. E rendezvények közt volt  akció a biztonságos 
kerékpározás érdekében, volt oktatás iskolában, és volt egész napos „kerékáros utca” az Andrássy úton. 
Alapszervezeteink szervezői a helyi Critical Mass felvonulásoknak szerte az országban.

2006-ban rendszeressé vált szereplésünk az elektronikus és írott sajtóban. Szinte az összes rádió és TV 
csatorna keresi munkatársainkat, hogy nyilatkozatot kérjen a kerékpározás kérdéseiben. Országos és helyi 
lapok egyre többet foglakozna a biciklizés kérdéseivel, megszólítva minket is. 

3.Képzés, kutatás

A GKM  Kerékpárügyi  Miniszteri  Biztosa  kezdeményezésére  elkészítettük  a  „Kerékpáros  közlekedés 
tanítása az általános iskolában” című tantervet, és kezdeményeztük az Oktatási Minisztériumnál ennek 
bevezetését az általános iskolák felső tagozatában.

Kezdeményeztük  a  Budapesti  Műszaki  Egyetemen  a  megfelelő  tanszéken  a  mérnökképzésben  a 
kerékpáros létesítmények tervezésének átalakítását, a kor követelményeihez igazítását. Ennek érdekében 
együttműködési  szerződést  kötöttünk,  elindult  a  tananyag  átalakításának  közös  munkája.  A tanszék 
hallgatóit  bevonjuk   szakmai  tevékenységünkbe.  Belőlük  többen  kerékpáros  közlekedés  témában 
irják/írták szakdolgozataikat, TDK munkáikat, amibe folyamatosan segítünk.

Kb.  20  diák  szakdolgozatához  nyújtottunk  konzultációs  segítséget.  Budapesti,  székesfehérvári, 
közlekedésmérnöki  és  turizmus  szakos  főiskolások  szakdolgozataihoz  jelentős  mennyiségű  háttér-
információval szolgáltunk.
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Szervezetünk partnerként részt vesz egy EU finanszírozta 2, 5 éves kutatásban, melynek célja kimutatni és 
„vizualizálni” a kerékpárosokat érő környezeti hatásokat. Ebbe a munkába is bevonunk egyetemistákat, 
utazásokat, konferenciákat szervezünk.

4.Szervezeti háttér és szolgáltatások

2006 szervezetünk megerősödésének éve. Fizető taglétszám nőtt és nő folyaatosan, helyi alapszervezetek 
alakultak és alakulnak sorban. 

Megindult szolgáltatások: baleseti és felelősségi biztosítás minden tagnak, jogi tanácsadás és képviselet 
minden tagnak, kedvezmények egyre több szolgáltatónál. 

Egyre több helyi kerékpáros szervezettel kötünk együttműködési megállapodást.

5.Európai kapcsolatok 

Az MK egyre aktívabb tagja az ECF-nek (Európai Kerékpáros Szövetség), közös akcióikban részt vettünk 
és veszünk,  az Európa parlament felé tett  javaslatokat mi is  támogatjuk.  (Pl  a vasúti  személyszállítás 
szabályozásnak módosítása)

Nemzetközi  konferenciát  szerveztünk  Solton  az  EurVelo  kérdéseiről,  és  előkészítetünk  egy  hasonló 
rendezvényt 2007 nyarára.

Egyre több nemzeti kerékpáros szervezettel vettük fe közvetlenül is a kapcsolatot, elsősorban szomszédos 
országokkal, valamint Németországgal, Hollandiával, Litvániával .

Budapest, 2007. április 5.

Szervezet képviselője
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