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A Magyar Kerékpárosklub 2013. június 25-én megtartott elnökségi üléséről 

Jelenlévők: 

László János elnök 

Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag 

Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag 

Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag 

Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag 

Győriványi Bálint főtitkár 

Varga Andrea, vendég 

Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

Az ülésen érintett témák:  

1. Elnökségi tagok beszámolója a saját területükről 

2. Stratégiai tervek  

3. Szervezeti modell megvitatása 

4. Főtitkár beszámolója a stáb munkájáról 

5. Bérek 

A napirend elfogadása 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok elfogadása 5 0 0 

 

1. Elnökségi tagok beszámolója a saját területükről, stratégiai terv ismertetése 

KG: Összefoglalva ismerteti írásban már elküldött anyagát. 

Hozzászólások: 

HE: Korábbi elképzelés szerint a Területi Szervezetek megjelenítése térképen. 

LJ: Aloldalként jelennének meg a TSz-ek, Klub események: eseménynaptárban. Támogatom, hogy az 

utalásokban dönts, bankban intézni kell a második aláírót. Döntés kell arról, hogy milyen költségek 

mehetnek át a TSz-ekhez. 



VZS: A javaslat egyes részei (nyilvánosság) nagyon megnövelnék az adminisztrációs költségeket 

(szkennelés stb.). 

GYB: Az eredményeket kell láthatóvá tenni. 

KG: Gyakorlatiasan át tudom gondolni ezeket a kérdéseket. 

 

2. Stratégiai tervek  

LJ: Még messze nincs kész. Lényeges változás lesz a közlekedési munka területén, hogy nem 

folytatjuk az eddigiek szerint  - konkrét tervezések -, hanem a tudást, tapasztalatokat képzésen, 

konferencián, önkormányzati konzultációban adjuk át. (Csatornákon adjuk át a tudásunkat.) 

Nem volt az eddigi munka hatékony, és túlságosan lokális – nem tudjuk az összes tervet átnézni. 

Minőségbiztosítást vezetnénk be, jövő januártól fokozatosan. 

KG: Fenntarthatatlan lenne, hogy az egész országnak tervezzünk. Ne legyen összeférhetetlenség az 

auditálás és a tervezői konzultáció között. 

LJ: Szigorú szabálya van az auditálásnak. 

1. Határozat 

A közlekedési munka stratégiájának elfogadása. 

A határozat elfogadása 

A közlekedés munka stratégiáját az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

1. Határozat  5 0 0 

 

HE: Területi szervezetek és központ közötti munkán kell javítani, ami nem lesz könnyű. Központilag 

legyenek TSz vezetők, akik tudnak és akarnak a feladatukkal foglalkozni, és a központi koordinációt 

erősíteni. Önkénteseket motiválni kell, törődni velük. Anyagi háttér megoldása a TSz-ek 

vonatkozásában, és tárgyi eszközökkel való ellátása. TSZ hálózta bővítése. 

LJ: Ezt a tervet, ezekeket a javaslatokat részletesen ki kell dolgozni. A balatoni szezon végén kellene 

egy 2 napos TSz megbeszélést tartani. 

HE: Kampányok, rendezvények: BAM újragondolása, értékelése, átfogó terv: a hozzám tartozó terület 

tervét, stratégiát írásban elküldöm mindenkinek. 

VZS: Turizmus: egyelőre információt gyűjtök. 2 dolog: Turizmus Zrt-vel aktívan kellene tárgyalni, legyen 

egy bringázás éve, és ebben legyenek a partnereink. Ehhez kell egy plusz ember. A másik: minősítési 

rendszer kidolgozása a turizmusra. Meg kell várnunk, hogy Garancsiék mit akarnak lépni – ha ők 

foglalkoznak ezzel, akkor erről lemaradunk. Vagy szembe megyünk velük, és erőltetünk egy másik 

rendszert, de ez nehéz út lenne. Néhány hetet kellene még várni. Részletes tervet dolgozok ki, amint 

tisztán látunk. 

LJ: Van egy Hunbike nevű rendszer, amit frissíteni lehetne.  



VZS: A legfontosabb az lenne, hogy a turizmust minősítő rendszer az MK-hoz kötődjön. Ehhez 

tudásban, szakemberrel előre fel kell készülni. 

2. Határozat 

Az elnökség tagjai a hozzájuk tartozó területek részletesen kidolgozott stratégiai tervét elkészítik, és az 

elnökség részére e-mailben elküldik véleményezésre. 

A határozat elfogadása 

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

2. Határozat  5 0 0 

 

5. Bérek 

LJ: 3 héttel ezelőtt javaslatról kell döntenünk. 

KG: Kétféle javaslat volt.  A CF a cafeteriával nem számolt. Ha ígérünk, és nem tudjuk kifizetni, az 

nagyon kellemetlen, ezért kellene egy mozgó rész. Javaslatom: Nóri 155, Andi 145, Emese 150 

próbaidőszakkal, Zsolt 150, Bálint 160 ezer forint. 

VZS: Módosítom korábbi álláspontomat, és ne differenciáljuk most még a béreket. 

KG: Határozati javaslat: átmenetileg december végéig ne differenciáljunk, januárban tárgyaljuk újra a 

béreket. 

3. Határozat 

A bérelemelés mértéke 2013. december 31-ig a főtitkárnak nettó 160 ezer, míg minden további 

alkalmazottnál nettó 150 ezer forint lesz, ami 2014. januárban újra tárgyalásra kerül. 

A határozat elfogadása 

A határozatot az elnökség egy tartózkodással elfogadta. Tartózkodott: Halász Áron 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

3. Határozat  4 0 1 

 

Budapest, 2013. június 25. 


