
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2012. november 30-án, 15.30-18.00-ig megtartott elnökségi üléséről 

Jelenlévők: 

• Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag 

•  Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag 

• László János (továbbiakban LJ), elnökségi tag 

• Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag 

• Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrző bizottsági tag 

• Töreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrző bizottsági tag 

• Győriványi Bálint ügyvezető, vendég 

• Varga Andrea választmányi tag, vendég 

• Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

Javasolt napirendi pontok: 

1. napirendi pont: Közgyűlés technikai kérdései 

2. napirendi pont: BKK együttműködés 

3. napirendi pont: Hírlevél  

4. napirendi pont: Győriványi Bálint véglegesítése 

5. napirendi pont: Egyéb 

A napirend elfogadása 

Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok elfogadása 4 0 0 

 

1. Közgyűlés technikai kérdései 

LJ: A helyszín és egyéb adminisztratív teendők előkészítése rendben zajlik. A levezető elnöki tisztet Győriványi 

Bálint vállalta el. Elnökségi tagnak többen is jelentkeztek, a pályázatok olvashatók a honlapon. A forgatókönyv 

készül. 

TA: Tisztázzuk, hogy a közgyűlésen megjelenő gyermekkorú tagok szavazhatnak-e ill. nevükben szüleik. 



Rövid vitát követően az elnökségi tagjai határoznak arról, hogy ügyvédi állásfoglalást kérnek az ügyben. 

KG: Szeretném, ha a közgyűlést követően vitafórumot tarthatnánk a működésről, a tagtoborzásról, ill. a tagok 

számára nem átlátható és egyéb kérdésekről (CM-MK átmenet, tavaszi CM, célok, szervezeti konfliktusok, 

szervezeti felépítés, a tagság és a vezetés kapcsolata stb.) 

LJ: Közgyűlést követően lehetőség lesz erre, a témákat előre meghatározva, moderátorral . 

VZS: Egy külön vitanapot, ill. rendkívüli közgyűlést kellene tartani a nem szabályozott kérdésekről. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Ügyvédi állásfoglalást kérése gyermekkorú tagok szavazati 
jogáról a tisztújító közgyűlésen. 

4 0 0 

 

2. napirendi pont: BKK együttműködés 

LJ: A BKK-val kötött tavalyi szerződés szerinti feladatok nem valósultak/valósulhattak meg maradéktalanul 

(BUBI kommunikáció). A munkakapcsolat jó, a munkát szeretnénk folytatni, de a szerződést újra kell tárgyalni, 

mert így kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Most döntsünk az ügyben, vagy majd a kövezető vezetés 

döntsön erről?  

KG: Érdemes újratárgyalni a szerződést, de az eddig elvégzett munkánkat ne hagyjuk veszni, számoljunk el.  

VZS: Rossz a szerződés, ha támadhatóak vagyunk benne, holott minden tőlünk telhetőt megtettünk. 

BR: A szerződést nem egyenlő felek kötik. Ez egy jó szerződés, de van egy hierarchikus viszony. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Az elnökség tagjai határoznak arról, hogy el kell indítani a 
hatályos BKK szerződés lezárását, újratárgyalni azt, 
kezdeményezni az eddigi munkák kifizetését, és az új irányt 
meghatározni. A szerződést felbontó és egyéb, az ügyhöz 
kapcsolódó dokumentumot az elnökséggel egyeztetve kell 
elkészíteni. 

4 0 0 

 

3. napirendi pont: Hírlevél  

LJ: El kell dönteni, hogy hírleveleket kiknek küldünk, egyben vagy külön a klubos és BAM-os hírlevélre 

feliratkozóknak, milyen módon. 

BR: E-mail-t küldjünk mindenkinek, ha nem kéri, iratkozzon le. BAM hírlevél: a  jövőben közösen az MK-val, és 

ha nem kéri, iratkozzon le. 3 alternatíva lehetséges: 1. folyamatosan küldjük leiratkozási lehetőséggel, 2. 

átvezetjük az MK-ra, amiben van BAM-os hír is, 3. egyszer kap egy feliratkozót. 

LJ: Elveszítünk ezzel sok BAM-ost. MK hírlevelet küldjünk, és ha nem tetszik neki, iratkozzon le. Tagok 

halmazáról beszélünk. 



TA: Három halmaz van: MK hírleveles 6000, BAM-osok 30000, tagok 1500. Az eddig feliratkozottaknak 

küldjünk e-mailt, hogy kéri vagy nem. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Az elnökségi tagjai határozatot hoznak, hogy a BAM 
résztvevők is kapnak BAM híreket is tartalmazó egységes 
MK-s hírlevelet, leiratkozási linkkel.  

4 0 0 

 

4. napirendi pont: Győriványi Bálint véglegesítése 

VZS: Következő elnökség döntsön, velük fog együtt dolgozni Bálint. 

LJ: Nagyon pozitív a véleményem az eddig elvégzett munkájáról, hozzáállásáról, támogatom a véglegesítést, 

és hogy ebben a kérdésben már az új elnökség döntsön. 

Az elnökség tagjai határoznak arról, hogy Győriványi Bálint véglegesítésének kérdéséről nem hoznak döntést, 

ezt a következő elnökség hozza meg. 

5. napirendi pont: Egyéb 

TA: Néhány témáról kell még beszélnünk: 1. az adatkezelési nyilatkozat még nincs leadva – ezt pótolni kell, 

méltányosságot kérve, 2. az informatikai állásra jelentkezőknek válaszolni kell, 3. Maczkó Krisztián fizetési 

igénye. 

Az elnökség tagjai határoznak arról, hogy az adatkezelés ügyében a döntést a következő elnökségre bízza, az 

informatikai állás pályázatokra GYB reagál az elnökségváltásra hivatkozva, Maczkó Krisztiánnak levelet ír LJ, 

melyet VZS kiegészít. 

GYB: Tárgyalásokat kezdünk a finanszírozási problémák enyhítésére. Első körben az Electrolux, a CIB Bank, a 

MÁV-Start, az Uniqa, valamint a Coca-Cola  (Testépítő Program) döntéshozóit keressük meg. Ezenfelül 

érdemes lehet a Postával és a mobil szolgáltatókkal is felvenni a kapcsolatot. 

VZS: Ismert vezetőkkel kezdünk, ez teszt is egyben a hozzáállás tekintetében. 

Teendők a következő ülésig: 

- informatikai állás pályázatokra GYB válaszol, elnökség-váltásra hivatkozva 

- Maczkó Krisztiánnak levelet ír LJ, melyet VZS kiegészít 

 

Kelt: Budapest, 1024 Budapest, Kis Rókus utca 2., 2012. 11. 30. 


