Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottsága
ülésének jegyzőkönyve

Helye:
Időpontja:

MK Iroda, Budapest, Kiss Rókus u. 2.
2012.05.18. 17:00

Jelenlévők: Bársony Zsolt, elnök
Novák Péter, elnökhelyettes
Töreki Attila, tag
Bodrogközi Gábor, előző EB elnöke, meghívott vendég
Szemere László, MK rendszergazda, meghívott vendég

Jegyzőkönyv:
1. Napirendi pontok elfogadása (megegyeznek a jelen JK pontjaival)
Igen: 3
2. Bodrogközi Gábor, előző EB elnök tájékoztatása a leköszönt EB munkájáról, gyakorlatáról
A jelenlegi EB megköszönte az előző EB munkáját és tájékoztatását.
3. A 2012.05.02-i EB ülés jegyzőkönyvére adott válaszok megvitatása
Az adott válaszokat elfogadjuk, köszönjük.
4. Honlap és BAM projekt megbeszélés
Az EB információ szerint mind az MK honlap készítése során, mind a BAM honlap készítése
és az MK honlapra való integrálása során súlyos problémák és mulasztások történtek. Konkrét
problémaként merültek fel a következők: hiányos szerződések, határidők be nem tartása,
rendszerintegrálási hibák és ezek miatt BAM tagok elvesztése, valamint a szponzoroknak ígért
megjelenések nem teljes körű betartása.
A problémák nagymértékben érintették a BAM működését, ami a Klub kiemelt kampánya,
ezáltal közvetlenül sérültek az MK érdekei és jó hírneve. AZ EB ezért vizsgálatot
kezdeményez a felmerült problémák tisztázására, kérjük az Irodát, hogy a biztosítsa az
iratokba való betekintést. Felkérjük az Elnökséget, hogy saját hatáskörén belül szintén
végezzen ezzel kapcsolatban vizsgálatot és amennyiben szükséges, dolgozzon ki javaslatot a
károk enyhítésére. Az EB szükségesnek látja egy informatikai protokoll megalkotását is, hogy
a jövőben hasonló problémák ne veszélyeztessék a projekteket.
5. ”Helyben vedd meg!” kampány megbeszélése
A kampányról szóló információáramlást lassúnak és későinek találjuk. A kampány
eseményei nem szerepelnek az MK honlap naptárjában, csak az irodai naptárban. A kampány
saját honlapján is csak utólag lehet értesülni, hogy mikor milyen esemény volt. A fórumon
történt bejegyzésekre (hibás bolt bejelentése, érdeklődés a következő eseményről) nem
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történt válaszadás. A Dél-budai TSZ értesítése a május 6.-i Újbudai piknikről 2-án történt meg,
ezt a TSZ későinek érezte.
Javasoljuk, hogy a kampány eseményeit előre hirdesse meg a Klub a saját illetve a
kampány honlapján és a TSZ-ek felé korábban és többször menjen hírlevél a megvalósítással
kapcsolatban.

Alulírottak a Magyar Kerékpárosklub EB tagjai aláírásunkkal hitelesítjük a fent leírtakat
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