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Elnök és elnökhelyettes választás
Az elnökség elnököt választ, az elnöki feladat ellátására egy jelölt van: Kürti Gábor.
Az elnökség elnökhelyettest választ. Az elnök-helyettesi feladatok ellátására egy jelölt van:
Halász Áron
Szavazás :
1. Határozati javaslat: Az elnökség Kürti Gábort megválasztja a Magyar Kerékpárosklub
elnökének a 2015 - 18. közötti 3 éves periódusra
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Szavazás :
2.
Határozati javaslat: Az elnökség Halász Áront megválasztja a Magyar Kerékpárosklub
elnök-helyettesének a 2015 - 18. közötti 3 éves periódusra
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BZs: evvel együtt jó lenne tisztázni Halász Áron esetében az elnökségi tag, elnökhelyettes - és
munkavállalói feladatok határát és azok kezelési módját.

KG: Jelölésem háttere: ezt a fő munkahelyemmel egyeztetni kellett, ők is hozzájárulásukat
adták. Átlag havi két tárgyalást tervezek és a munkaidőm egy részét továbbra is erre fordítom.
Szeretnék egy megbeszélést a közeljövőben a dolgozókkal, az eddigi helyzetet tisztázni és
lezárni. Szeretném bemutatni a pénzügyi tervezésről az elképzeléseimet, és publikussá tenni az
eddig csak az elnökség és a főtitkár által látott cashflow táblát is a munkavállalóink körében, hogy
láthassa mindenki előre, hogy pl. miből lehet fizetés-emelést adni. Most az látszik, hogy van némi
mozgástér a pénzügyekben. A jövő nyárra most is látszik egy átmeneti negatív egyenlegű
időszak, de még nem kezdődött el a jövő évi tevékenység tervezés.
Szeretném, hogy legyen egy olyan információ áramlás, amiben lehet tudni, ha rendszer
szemléletű probléma felvetődik.
DÁ: én is nézegettem, hogy mit jelent egy néhány 10 000 Ft-os fizetés emelés, de iszonyatos
pénzügyi terhet ró a klubra.
KA: a közös irodai megbeszélés 2016. január elején legyen, mert dec. elejétől nincs Andi,
Emese. A pénzügyi kérdések mellett fontos, hogy legyen egy munkaterv elképzelés is.
KG: azon témákban, amelyekben érintett egy dolgozó, azokban legyen itt ő is.
Általánosságban azt szeretném elmondani, hogy Torma Danitól várom a legtöbbet. Azért, mert
János visszavonulásával a közlekedésszakmai terület erősítésre szorul. Egyrészt számos
ügyben kevés információt adott a központnak, másrészt pl.a KMCS nem elég erős. Tehát a
szakmai részt nagyon erősíteni kell. Másik tervem, hogy be kellene rendezni az MK szakmai
kirakatát, hogy egyértelműen látható legyen az elvégzett, és folyamatban lévő szakmai munka,
és egyértelműek, sőt rendszeresen számonkérhetőek legyenek a szakmai célkitűzéseink. Ezt a
lábat valakinek nagyon vinni kell.
DÁ: meg kellene erősíteni a munkacsoportos rendszert is, a kommunikációs csoportot is. És
utána a összekapcsolni a csoportokat. Az lenne az optimális, ha a munkacsoportok bevonásával
tudnánk kitalálni, hogy mit, hogyan rakjunk ki a kiraktba.
KG: a főtitkári munkából nagyon jók a folyamatos beszámolók az elnökségnek, az utóbbi egy
évben már tájékozottabb volt az elnökség. És feltétlen legyenek fent a jegyzőkönyvek, az ideieket
át kell nézni, rendezni. Jó lenne, ha a jegyzőkönyveket a jövőben minden elnökségi tag időben
átnézné.
A másik hiányosság a TSZ-ek ügye. Ebben nem sokra jutottunk. Volt egy olyan verzió, hogy
akár jogi személyek legyenek. És volt egy olyan verzió is (ez volt az enyém), hogy egy bizonyos
létszám felett a tagi-költségek levonása után maradjon a TSZ-eknél a pénz. Szanyi Gergő nagyon
sokat tudna segíteni a jó modell megtalálásában.
SzG: Nem számítottunk igazán a kp-i ktg-re Debrecenben soha, mert a rendezvényeken mindig
volt olyan önkéntesünk, aki saját adomány gyűjtésre figyelt főként. Nekünk jobb volt, hogy
szakmai támogatást kapunk a Központtól. Jobban működött a kisebb összegek beszedése, akár
kisebb ajándékért - pl. fényvisszaverő pánt vagy póló. A 6 000 Ft-os tagdíjat szinte lehetetlen
beszedni vidéken. A közösségi finanszírozás ezért főként nem Ezeknek a kisebb
adományoknak az adminisztrációját is lehet követni, meg lehet ctagdíjból, hanem adomyánból

származik. Ezeket a kisebb adminisztrációkat lehet ssinálni önkéntes civilként. Egy jogiszemélyiségű egyesületet senki nem tudna helyben felelősen adminisztrálni. Nekem van egy
kazalnyi gyakorlatom, elképzelésem, a következő ülésre.
DÁ: Én nagyon szeretném, ha lenne 3 éves tervezés. Konkrét ügyekre gondolok, nem ideologikus
ügyekben. Szeretném, ha konszenzusra jutnánk, hogy miken fogunk dolgozni.
KG: Javaslom, hogy ellőször írjon mindenki a saját területéről elképzelést.
DÁ: Rendben írjon mindenki sajátot, 3-at, de nekem van öt is. Én ennek rendelném alá az éves
tervezést is.
KA: csinálok egy dokumentumot, jövő kedd délutáni határidővel.
KG: határozott elképzelésem van arról, hogy az 1%-os kampánynak csak úgy szabad nekiállni,
hogy láthatóvá tesszük, hogy az MK mit csinál.
DÁ: Én pragmatikusan terveznék, melyek már lépésekre bomlanak januártól, és lehet rajta
dolgozni. Olyan javaslatok kellenének, amikhez konkrét lépéseket tudunk rendelni.
Szerda marad az ülések időpontja, havonta egyszeri alkalommal.
Findlost döntés:
KG: bemutatja az applikáció jellemzőit és a leírt pénzügyi konstrukciót. Ebből az jött ki, hogy az
MK kapna 0,5 eurót minden bejelentés után. Erre jött olyan észrevétel is, hogy az MK ne
keressen azon, ha valaki elveszíti a kerékpárját. Szerintem életképes lehet a dolog, szívesen
besegítenék.
DÁ: nem látom életszerűnek ezt a működést.
NP: Én sem látom annak. Mi lesz a határ, amit megjelölsz, illetve nem ismerik fel az emberek
a másik bringáját. És a kérdés, hogy mi van, ha észreveszed másnak a bringáját? Utánamész,
rendőrt hívsz? Ez arra jó, ha a boltok átnézik az adatbázisukat.
KG: abban nem hiszek, hogy egy regisztrációjért el kelljen menni bárhova. Egyébként egy olyan
szerződést tett le, amit nem szívesen írnék alá, de kiderült, hogy ez a TV2 elvárása volt, mikor
Kárász Róbert bevállalta az eltűnt személyes vonalat náluk.

Szavazás :
3.
Határozati javaslat: Kössön-e üzleti megállapoádst és szerződést az MK a Findlost
applikáció tulajdonsoával
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Mária Túra, Esztergom előadás:
KG: a közgyűléses villámszavazáson úgy éreztem, hogy nincs nagy ellenkezés vele szemben. 2
vagy 3 ellenző mellett tizenvalahány ember szerint nem zavaró, és érdemes megpróbálni.
DÁ: Esztergomban azt kell elmondanom, hogy az önkormányzatoknak milyen lehetőségeik és
feladataik vannak, lehetnek ebben. Illetve azt mutatnám be, hogy az MK-tól mit lehet igénybe
venni.
KA: Legyen annak szerződéses kerete, hogy mit vállaunk kommunikációban és szolgáltatásban.
És feltétlen nézzük végig az önköltségeket és ráfordítandó munka igényét
DÁ: Megcsinálom nekik az ajánlatot, ami hosszútávra épül. Esztergomban még nem kell pénzről
beszélni.
OBB megállapodás teljesítése:
KA: Az e héten folytatott megbeszélést követően el kell dönteni, hogy mit vállaljunk 2015-re és
mit 2016. márciusára afennmaradó munkákból. Az biztos, hogy márc. 31. a végső teljesítés. E
mellett dönteni kell, hogy ki legyen az általunk javasolt főszereplő, az OBB kérése/javaslata Tilla
és Rákóczi Feri volt.
Szavazás :
4.
Határozati javaslat: Az elnökség megbízza KA-t, hogy előkészítse a szerződés
módosítását, avval, hogy a korong gyártása az idei évben, a film legyártása 2016. március 31-ei
átadással történik meg.

4.

határozati javaslat elfogadása

igen
5

nem

tartózkodás
0

KG: Akkor írjuk alá a szerződés módosítást, ha megvan a pontos film költségvetés és a
szereplőkkel a legalább szóbeli megállapodás. Úgy kell folytatnunk, mintha most kellene
elkészülnie, nem nyúlhat tavaszra.
Első kerület rakpart ügye:
HÁ: mielőtt nyílt levelet írunk a rakpart ügyében, tudjuk meg a hivatalos véleményt vagy járjunk
utána.
KG: A netes sajtó már menne a témára.
TD: Lehet tudni az I. kerületről, hogy nem szeretik a bringásokat a rakparti kerékpárúton. Utána
nézek és kérek találkozót azj I.kerületi főépítésztől
Bringamánia videoi:

KA bemutatja a problémát, az elkészült videokat.
HÁ: Hagyjuk őket, ne oktassuk, ne kritizáljuk. Mi hatékonyabbat készítünk majd. És egyébként is
látszik, hogy egy csomó pozitív gondolatot átvettek már a mi gondolatvilágunkból.
KG: szerintem ezek jó videók. Nem tökéletesek, de ők így mutatták be.
Kutatási terv:
HÁ: Most az IBBP csatornáit célozva szeretnék egy budapestu kutatást, net-es módzserrel, nem
reprezantatívan a kerékpározást övező attitüdökről, szokásokról, az MK-ról. De emellett
szeretnék egy komolyabb bringás felmérést, olyasmit János csináltatott régebben
szélesebb körben, mert azóta sok év eltelt, látható változások történtek a közlekedésben.
KG: Amit én szeretnék, az egy változás-követő felmérés, picit a koppenhágai mintára, plusz
fontos adatok (szezonalitás, nemek, közlekedési komfort, sisakviselési arány, stb). Minden
évben, amikor nem csináljuk meg, az egy vesztesség.
DÁ: Szerintem, ha beveszünk jogi személyeket is MK tagnak, akkor lehet az szolgáltatás, hogy
ebből eredményt kapnak vissza.
KA: Elmondja a Kerékpárgyártókkal eddig tervezett kutatás részleteit.
KG: Olyan adatokat kell felvenni, amiben érdekes lehet mérni a tendenciát, változást. Nemi
arány, időszakok, vagy pl. sisak. És szerintem ki lehetne ezt terjeszteni a régióra is, ugyanazt
mérni több országban is.
DÁ: Lehet erre EU-s forrást is keresni, főként, ha más kimenet is kapcsolható hozzá.

I Bike Budapest név-probléma
HÁ: Elmondja a problmémát, hogy van egy holland ember, aki használja ezt a nevet az ő üzleti
tevékenységében bringatúrákhoz. Van már FB oldala, látványtervei evvel a névvel.
KG: Már most írnék neki egy levelet, hogy ez levédett név, és most ez egy baráti jelzés, de eztán
jogi-és pénzügyi következménye is lehet.
DÁ: Küldjünk már neki most ügyvédi levelet.
KG: Szerintem még nem kell.
HÁ: Oké, írok neki
Szavazás :
5.
Határozati javaslat: Az MK tájékoztató levélben kéri…..t, hogy hagyjon fel az I Bike
Budapest név használatával
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Bringasáv:
DÁ: Van egy ötletem, ami csak kerékpáros műsor, heti magazin. Lenne benne turisztika, hírek,
technikai ügyek. MK szerepe benne: civil-ügyek, urbán ügyek rovat. Szinopszisom is van benn
egy csatornánál. Lesz egy pilot belőle, ezt egy hónapon belül szeretném leadni.
Szavazás :
6.
Határozati javaslat: A Bringasáv munkanév alatt futó pilot project filmben az MK tartalmi
partnerként szerepet vállal
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Bringaexpo:
DÁ: szeretném, ha megjelenne az Összetekerünk a Bringaexpon.
Szavazás :
7.
Határozati javaslat: A Kerékpárosklub megjelenik a 2016-os Bringaexpon. Fő fókusz
turisztika és Összetekerünk lesz.
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Informatika:
KA felvázolja nagy részleteiben a problémát.
Döntés: a következő alkalomra hívjuk el Töreki Attilát egyeztetni az informatikai alapkérdésekről.
Hollandokkal jövő évi egyeztetés:
A következő alkalomra olvassa el mindenki a leírást és beszéljünk róla.
…………………………………….
Jegyzőköny író

…………………………………

………………………………

Jegyzőköny hitelesítő 1.

Jegyzőköny hitelesítő 2.

