JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2014. május 29-én megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:
Kürti Gábor (továbbiakban KG), alelnök - elnökségi tag
Dominus Ákos (továbbiakban DÁ), elnökségi tag
Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag
Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag
Kardos Anna főtitkár
Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), ellenőrző bizottsági tag
Töreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrzési bizottsági tag
Somogyi Viktor, (továbbiakban SV), a Választmány elnöke
Dormán Emese, vendég
Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető

Napirend:
Aktuális pénzügyi helyzet áttekintése
Informatikai változások, beruházások
Béremelés
Őszi programok: Mobilitási hét, Holland rajzverseny, BAM stb.
TSZ-kel hogyan lépjünk tovább
Dominus Ákos tervei, bemutatkozás
Stratégia vagy munkaterv

Az elnökségi ülést Kürti Gábor, alelnök vezeti, az elnök távolléte miatt.
A napirend elfogadása
KA: Javaslom, hogy a napirend előtt az aktualitásokat egy hírblokkban beszéljük meg.
A napirendi pontokat – a megelőző hírblokk beiktatásával - az elnökség egyhangúan elfogadta.
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Hírblokk:
KA: Tiszaroff: az átadó ünnepség 13-án délelőtt lesz ami kerékpártúra a gyerekekkel és ünnepség. Az
eseményre Emese és Áron megy az MK részéről, lehet csatlakozni is.
Dejahu: nem tudunk velük kommunikálni, egyelőre visszatartjuk a számláikat. (2 hónapja). Tisztázni kell a
főbb vonalakat. Hétfőn kaptunk utoljára ígéretet visszahívásra.
TA: Ötéves szerződésünk van, de nem lehet tudni pontosan, hogy mit szolgáltatnak. A server állapota az ő
felelősségük.
KG: server 1 mFt-ból lett vásárolva. Hivatalosan az MK vette, a CM anyagai vannak rajta. Én is felhívom
őket, megpróbálok Lippai Mihállyal egyeztetni
Biztosítás: Felmerült egy problémás történet, amit rendezni tudunk (a tagnyilvántartóból nem került
listázásra egy befizetett tag). Még idén foglalkozni kell a tagi biztosítás elemzésével.
Bankváltás: egyelőre elhalasztjuk, megvárjuk a bankszámlahordozás lehetőségét.
Fesztiválok - tárolók, önkéntesek: EFOTT-on semmit nem kérnek, MOL-nak adtunk ajánlatot fesztiválokra
(csak tároló). Eddigi lehetőség megjelenésre: Bánki tó, Sziget – a feltételeket még nem ismerjük.
DÁ: Az előző évekhez hasonló feltételekkel lesz lehetőség. Bánk és a Sound után egyeztessünk.
MOL: 2 szálon fut az együttműködés – az Együtt közlekedünk, ill. rendeltek egy kutatást (MOL
Bringapontok) ami online és személyes kérdezés. Kb. nettó 500 eFt marad a Klubnál.
MÁV: Tavaly rossz volt a kapcsolat (előző vezetés nem talált közös pontokat), most ismét elkezdődött a
kommunikáció: kölcsönösen események-hírek megjelentetése, ill. műszaki együttműködés (MÁV kocsik
kialakítása, paraméterkönyv).
KG: A bringázás terjesztésének jót tesz, de erőforrás hiányunk van. Bringaszállító vasúti kocsikban
kommunikációs felületre lenne szükség. Pl. Kisokost kirakni, lakatolás, KRESZ stb.
TNS Hoffman: Lejár egy megállapodás. Az aktuális kutatási eredményt bemutatására ötlet: esemény vagy
sajtóreggeli. Egyelőre halasztjuk.
DE: A mostani kutatást lezárjuk, és új módszert kezdünk, sok statisztikával.
Design Menedzsment díj jelölés: Bálint összeállítja a pályázatot, leadás jún. 2.
KA: El kellene dönteni, milyen vonalat választunk: civil működés vagy kisvállalat-szerű, ami profi és

kiszolgál.
KG: Máshogy kell megközelíteni: az MK semmit ne csináljon ingyen, mert ha nem tudja kitermelni a
működési költségeit, nem tud az ügyért dolgozni. Mi szolgáltatunk, egy terméket állítunk elő, ez pedig a
kerékpározás terjesztése és körülményeinek javítása. Ezért az a kérésem, hogy az MK ingyen ne
dolgozzon. Ez nem feltétlenül kiszámlázást jelent, hanem például amikor olyat teszünk az ügyért, amiért
közvetlenül nem kapunk pénzt, akkor is biztosíthatjuk a működésünket az elégedett bringások tagdíjával,
adományával vagy 1%-ával.
KA:MASTERCARD: Lejár a szerződésünk, mi mindent teljesítettünk. A jövő héten meg lehet keresni, hogy
beszéljünk a jövőről. Felhívom őket, kérem, hogy a megbeszélésen még valaki vegyen részt.
KG: Elmennék, kérem, hogy Emese készítsen egy összefoglaló anyagot, illetve abszolút képbe szeretnék
kerülni a témában.
BKK: Együtt közlekedünk támogatók, napi probléma már nincs, hanem egy új: BUBI barátai – koncepciós
anyag részletes kidolgozását és árat várnak tőlünk. El kell dönteni, az MK mennyire akar ebben
involválódni. Ákos, egy vázlatot tudnál írni?
DÁ: Mi 4000 Ft/fő/nap díjért adjuk a kiképzett önkéntest.
VA: A többi kampánnyal össze kell hangolni, ehhez koordinátor kell.
KG: Ez még 2 hónap, és lehet milliós tétel. Egy koordinátor 300 eFt/hó összesen 600 eFt, és az
önkéntesek költsége. Koordinátor: 1 embernek a 8 órás munkáját kitenné. 1 mFt-ból 2 hónapig csináljuk.
KA: Ki is kell képezni, plusz sapka, póló stb.
DÁ: Írok egy programvázlatot.
NFM: lejár a BAM keretszerződésünk, illetve az idei két szerződésünk is. Lesz a közeljövőben egy baráti
megbeszélés, ahol a keretszerződés meghosszabbítása lenne a cél. Nem tudjuk, hogy fogadnák azt a
javaslatot, hogy évente csak egy nagyobb, a tavaszi kampány legyen.
DÁ: A minisztériumban is vezetőváltás lesz.
KA: Szerintem, akikkel mi dolgozunk, azokat nem fogja érinteni.
Együtt közlekedünk: egy régi terv volt, hogy legyen ilyen kampány - az előzményeket KA ismerteti.
Tegnap volt egy megbeszélés: MOL, BKK, UNIQA, OBB arról, hogyan tovább. A két installáció
kihelyezésre kerülne, de ennek egy csomó költségvonzata van. A megbeszélésen kiderült egyik fél sem
TUD további összegeket költeni. A MOL szeretné, ha a felfújható autó része lenne a BUBI megnyitónak, a
parkolóautomatát a YOUNG a Kálvin térre szeretné kitenni. A MOL viszont ezt a helyszínt ellenzi, szerintük
nem elég forgalmas. El kellene dönteni, hogy mit tegyünk a továbbiakban ezzel a két tárggyal? A lehető
legkisebb költséggel, energiával meg kell oldani, hogy kikerüljön tőlünk ez a két eszköz.

Javaslat: 1. A MOL-BUBI sajtótájékoztatóra odaadjuk felfújható autót, egy alkalommal pedig kitesszük a
parkolóautomatát. 2. MOL vigye ki a fesztiváljaira.
Lehet egy honlapja a kampánynak és egy Facebook oldala. Döntés kell, melyik, mennyire legyen aktív.
KG: Őszig foglalkozzunk vele, amíg van esély a folytatásra.
KA: Nagyon sokat kell vele foglalkozni, ahhoz, hogy megfelelő legyen látogatottság.
DÁ: Valaki vagy csinálja teljes erővel, vagy semmi értelme.
DÁ: Inkább Facebook, mint honlap.
KG: Autós-bringás honlap – ami tudástár, háttéranyagként. Lassan kellene felépíteni. Facebookon osztva
saját oldalunkat használhatjuk: van egy brandünk, ami enyhíti az autós-bringás ellentétet, és gyakorlati
tanácsok gyűjteménye is lehet. Én ezt a brandet felhasználnám, amit elővehetünk autós-bringás konfliktus
esetén. Statikus oldal lenne, praktikus tartalmakkal.
SV: A linket meg lehet osztani (BKK, OBB stb.)
KA: Ezeken a fórumokon az autósokhoz nem lehet eljutni. A Facebook folyamatosan pörög, sokkal több
munkát jelent. El kell dönteni, felvállaljuk-e kampányként.
KG: Adjuk az autót a MOL-nak, az Együtt közlekedünk kampányt statikus oldalon használjuk – ezt
finanszírozzák meg. Ez az oldal ott lehet a MOL oldalán is, a sajtó is hivatkozhatna rá egy idő után. A
honlapot mi használjuk, ne az OBB, hogy a szakmai szempontjaink érvényesülhessenek.
1. sz. Határozat
Installációk: a felfúható autó megjelenik a MOL-BUBI sajtótájékoztatón, a parkolóautomata kihelyezésre
kerül a lehető legkevesebb költséggel.
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta.
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a felfúható autó megjelenik a MOL-BUBI
sajtótájékoztatón, a parkolóautomata kihelyezésre
kerül a lehető legkevesebb költséggel.

Aktuális pénzügyi helyzet áttekintése
KA: Beszámol a jelenlegi pénzügyi helyzetről. Kérdés: tudunk-e jövőre tartalékolni, ill. hogy lesz-e idén is
hasonló nagyságrendű támogatónk, mint a Mastercard.

Béremelés
KA: A béreket emelni kell, a nettó 150 eFt-ról. (2012. januárjában 25 %-os bércsökkentés történt, ami 2013.
júniusában került visszaemelésre. Közben 2012. őszén - enyhítendő a bérhelyzetet -, cafeteria rendszer
került kidolgozásra, de anyagi nehézségek miatt 2 hónap után megszűntetésre került.)
Ez esetleg cafeteria jellegű dolog lenne, ami havi nettó 12 eFt, ez 450-460 eFt idei költséget jelentene a
Klub részére.
KG: Még egyszer nézzük meg, mekkora összegig lehet Erzsébet utalvány adni, cafeteria szabályzat nélkül
DÁ: A béremelésnek az inflációt kell korrigálnia.
KG: 7 hónapot kell szabályozni, mert van több akut probléma: pl. a jelenlegi, egyenlő bér. Konkrét tervet
kell készíteni egy erre a célra összehívott megbeszélésen. Évente kell aktualizálni a béreket, és motiválni
plusz lehetőségekre.
TA: 7 hónapról beszélünk, mikor tudunk aktualizálni, mert májusig nem lesz költségvetés 2015-ben.
KG: Decemberben is lehet változtatni. Csak 7 hónapra lehet csak cashflow szempontjából ellátni.
2. sz. Határozat
Havi nettó 12 eFt béremelés az alkalmazottak részére, lehetőleg a teljes összegig Erzsébet utalványban,
ha ez nem lehetséges, még egyszer egyeztet az elnökség a témában.
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta.
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részére, lehetőleg a teljes összegig Erzsébet
utalványban, ha ez nem lehetséges, még egyszer
egyeztet az elnökség a témában.

Őszi programok: Mobilitási hét, Holland rajzverseny, BAM stb.
KA: BAM – kérdés, maradjon az érvi 2 kampány.
KG: BAM legyen ősszel is.
VA: Nagyon nagy energiákat visz el, a mostani zárás után el kell kezdeni az újat. 8 hónap munkát jelent
évi 2 BAM megszervezése, lebonyolítása.
KA: Esetleg egyszerűbb BAM konstrukció kell a reggelit is beleértve, illetve meg kell nézni a többi
rendezvényt: holland rajzpályázat, BB, Együtt közlekedünk. Ezeket csak egyben lehet kezelni.
TA: Legelőször a technikai hátteret kell tisztázni, mielőtt bármibe belekezdünk.

KA: Szándékot kell összerakni először, hogy milyen MK-t akarunk látni év végén.
DÁ: Milyen nagyságrendben lépnek be a klubba a BAM-ból?
VA: Nagyon minimálisan. A reggelit is inkább népszerűsítésre kellene fordítani – van ahol már uzsonna
van, mert akkor lehet megszólítani az embereket. A BAM már elérte a célját.
KG: Az étkeztetés nagyon beválik, erre szponzort kellene találni. Kifizettetni a munkánkat azokkal a
cégekkel, akiknek kint van a molinójuk, a termékük. Szét kell választani a feladatokat: építő, ételosztó, klub
munkáját népszerűsítő.
VA: Ez csak úgy lehetséges, ha előtte tréninget tartunk.
KA: Az idei reggelikre elkészültek arculati anyagok (NEKI). Piacról nehéz partnert hozni pénzzel és
termékkel is.
DÁ: Messze mutat ez a kérdés, nem csak a reggelire kell tréningezni aktivitást: reggeli, túra stb. együtt.
VA: Tehát egy képzési csomag lenne.
BZS: A kész csomagot a TSz-nek ki lehet küldeni, ahol egy koordinátor összefogja és megszervezi az
oktatásokat.
SV: TSz szinten ez nem működőképes.
HE: Pedig vidéken sok dolog jobban működik.
DÁ: A BAM tavasszal sokkal hatékonyabb, ezért felmerülhet a kérdés, kell-e még egy ősszel.
HÁ: A második egy minimál reggeli lehetne.
KA: Látni kellene, hogyan jutunk el oda, hogy az NFM-mel egyeztessük az évi 1 BAM-ot, és a többi
programmal összehangoljuk.
VA: A városban több BAM pólós kerékpárost is láttam, érdemes lenne pólókat gyártani.
KA: Ha van aktivitás – belépésért nyeremény, sokan jönnek rá, hogy be akarnak lépni.
KG: Bam-osoknak a webshopban kellene pólót és/vagy más terméket árulni, amivel a BAM-t és a klub
munkáját támogathatják.
DE: Észrevettem, hogy két jól elkülönülő csoport van: BAM és MK, szinte nincs átfedés. Nagyon szeretik a
Bam-ot, érzelmileg kötődnek, de nem érdekli őket a Klub. Kellene bögréket vagy egyéb termékeket
gyártatni.
TA: Olyan pólót, sapkát kell adni, ami különbözik az önkéntesekétől.
KA: Eldöntendő, akarunk-e a BAM-hoz kapcsolódó bögrét, pólót stb. árulni, és ezt egyeztetjük-e az NFMmel?
VA: Adományért kellene adni.

KG: Lehet számlával is árulni, mint egy boltban, nem feltétlenül kell adományhoz kötni.
DÁ: Van egy limit, ami a közhasznúsághoz van kötve. Adományként nem vállalkozói bevételnek számít.
DÁ: Ha sok a kötöttség, csinálhatjuk függetlenül is az NFM-től.
KA: Nem tudom, hogyan lehetne ezt keresztülvinni náluk.
KG: A tervezett tavaszi bringás felvonulás megszervezésében, egyéb kapcsolódó dolgokban az MK részt
tud majd venne. Tüntetés helyett fieszta lenne.
KA: A tavaszinak nincs terhe a klubra nézve, ez nem befolyásolja a BAM tervet. A BAM-nak külső piaci
támogatót kell szerezni. Aki részt vesz a rendezvényen, az kapjon minél több információt a Klubról.
DÁ: A BAM-ot egy rövidebb ütősebb, rendezvénnyé kell alakítani, a versenyt kellene újragondolni.
KG: Ki kell gondolni egy olyan rendszert, ami visszacsatolódik az MK finanszírozásához. Ősszel a
tagságra, tavasszal 1 %-ra fókuszálna. Minden évben ugyanakkor, ugyanazzal találkoznának az emberek,
lenne benne egy állandóság, ami erősíthetné mindkettőt.
DÁ: Elég lenne egy BAM tavasszal, a többi program pedig ősszel, így lenne idő, energia a kidolgozásukra,
megszervezésükre.
VA: Ősszel lehetne bringás pikniket csinálni délután, a reggeli helyett.
KA: Két út lehetséges: az NFM-nek elmondjuk, hogy nem hiszünk az őszi BAM hatékonyságában, és
évente csak egyet rendeznénk – így fölszabadul rengeteg MK kapacitás. Ha viszont van őszi is, azt
júliusban el kell kezdeni, főleg ha más jellegűt akarunk, mint eddig. Erről kellene most dönteni. Az is lehet,
hogy az NFM ragaszkodni fog a 2 BAM-hoz.
KG: Az őszi reggeli – ahol egy ételes cég kifizetne az országos költséget, 2 mFt-ot – a tagbeléptető
kampányhoz kapcsolódva az érdekérvényesítő vonalat erősítené. Pl. szeptemberenként meghirdetünk egy
petíciót, témát, célt majd október 1-én megrendeznénk a reggelit egy étkezős cég által kifizetve, ahol már
támogatókat gyűjthetnénk az ügyünkhöz, és a klub aktivitása is ismert lenne a megreggeliztetetteknél.
DÁ: Ebben van stratégia is.
VA: Az új kreatívok miatt viszont sokkal költséghatékonyabb lenne az évi 1 BAM.
3. sz. Határozat
2014-től 1 BAM kampány rendezünk tavasszal, erről egyeztetést kezdeményezünk az NFM-mel, 1
rendezvényt pedig ősszel, külső piaci finanszírozóval, stratégiai felkészüléssel (bringás ügy).
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta.
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egyeztetni kell az NFM-mel, 1 rendezvényt pedig
ősszel, külső piaci finanszírozóval, stratégiai
felkészüléssel (bringás ügy).

HÁ: Javaslat: főpolgármesteri vita a Kerékpárosklubbal (őszi program).
KA: Egyeztessük a többi programot: Mobilitás hét, holland rajzverseny,

KG: A rajzverseny sok energia és kapacitáshiányunk van, nem látom, hogy elég hatékony lenne a fő
célunk szempontjából (kerékpározás terjedése).
DÁ: Pénzt kell kérni a hollandoktól az elvégzett munkára.
4. sz. Határozat
Egyeztetni kell a holland partnerrel a rajzpályázat keretében a Klub anyagi támogatásának lehetőségét.
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta.
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keretében a Klub anyagi támogatásának lehetőségét.

Informatikai változások, beruházások
KA: A korábbi döntésalapján az informatikai állapotfelmérés elkészült, amelyben több területet érintő
árajánlat szerepel: 1. a gépek rossz állapotban vannak, gépvásárlás, ill. a szoftverek civil alaptól történő
beszerzésének költsége 1,3 mFt. 2. a Web-es felületeken szintén rossz állapotúak - számlázó, honlap,
tagnyilvántartó, webshop -, újra kellene írni az egészet: 4 mFt.
KG: Listázni kellene és a legakutabb helyen elkezdeni – Nóri gépét már holnap le kellene cserélni.
Adományt is lehet kérni, kis videóval, ami tükrözi a gép „működését”.
KA: Érdemes lenen megvárni a MasterCard tárgyalás eredményét – ez pár hét. János nem ért egyet az
adománykéréssel.
DÁ: Ha profi, hatékony szervezetet akarunk kommunikálni, akkor nem túl elegáns, ha sajnáltatjuk
magunkat.
KG: Nem tarhálásként, hanem amellett, hogy van pénzünk dolgokra, ehhez segítségre van szükségünk.
DÁ: Ütemezve a tevékenységet és költségeket kellene tervezni az informatikai fejlesztéseket.

5. sz. Határozat
Nincs most informatikai fejlesztés a kérdést a MasterCard-dal folytatott egyeztetés után tárgyalja újra az
Elnökség.
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta.
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támogatás függvényében, új egyeztetés után
lehetséges.
.

A következő napirendi pontok az ülésen nem kerültek megbeszélésre:
TSZ-kel hogyan lépjünk tovább
Dominus Ákos tervei, bemutatkozás
Stratégia vagy munkaterv

Budapest, 2014. május 29.

