
Kedves Tagtársak, 

Az alábbiakban szeretnék röviden bemutatkozni és elmondani, miért 

jelentkezem elnökségi tagnak: ez a bemutatkozásom és motivációs 

levelem egyben. 

Budapesti lakos vagyok, egy gyermek apja. Évi 2500 km-t kerékpározom, 

zömmel a városban. Ugyanakkor további 15000 km-t vezetek, és pár 

ezer km-t utazom közösségi közlekedéssel (első sorban vonattal): 

számomra a kerékpározás közlekedés, A-ból B-be eljutás, másodsorban 

pedig sport, amit egyébként elvesző időben végezhetek. 

Sokat ismételgetett tény, hogy megfelelő kerékpáros infrastruktúra 

szükséges ahhoz, hogy a kerékpárt választók száma érdemben 

növekedni tudjon. 

Így tehát a jövő közlekedését azok formálják, akik az infrastruktúra 

egyes elemeinek építésében részt vesznek. 

A közösségi infrastruktúránál kisebb figyelmet kap, hogy az infrastruktúra eleje és vége mindig 

épületekben van - az otthonunkban és a munkahelyünkön vagy valamilyen középületben. Úgy vélem, 

az épületek kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése ösztönzőleg hatna a kerékpárral közlekedők 

számára, öntudatosságára nézve, állampolgári nyomást gyakorolva a közösségi infrastruktúra 

tervezésére-megvalósítására is. 

Szakmám szerint építészmérnök, műszaki menedzser vagyok, Magyarország legnagyobb magasépítési 

mérnökcégénél dolgozom projektigazgatóként, 7 év tapasztalatom van fenntartható épületek 

tervezése és megvalósítása terén (melynek egyik kulcseleme az alternatív közlekedési módok 

támogatása). 

A kerékpáros infrastruktúrát építik - illetve jó esetben ezen felül karbantartják.  

Szakmai múltam alapján látok olyan területeket, ahol a Klub oktatással, konzultációval és a már 

működő tervvéleményezéssel erősíthetné érdekérvényesítő képességét. 

Nem akarom feltalálni a spanyolviaszt, úgy gondolom a közlekedésszakmaiság a Klubban erős és jól 

működő terület - viszont szeretném, ha jobban tudná hallatni a hangját. Elnökségi tagként célom 

lenne, hogy a Kerékpárosklubot megkerülhetetlen szervezetté tegyem - mintám ebben például az 

MVGYOSZ. Első sorban meglévő kapcsolatrendszeremre és projektmenedzseri tapasztalatomra 

támaszkodnék, a hitelességet pedig az Klub támogatása adná. Partnerséget keresnék az 

építésszakmai kamarákkal és szervezetekkel (személyesen ismerem a MÉK, MMK, ÉVOSZ vezetőit), 

nagyobb hazai ingatlanfejlesztőkkel, tervezőirodákkal és az állami beruházásokat koordináló 

projektügynökségekkel. 

Megpróbálnám a közberuházások terén elért befolyást kiterjeszteni a magánpiac felé, a Klubot mint 

brandet ebben az irányban építeni (pl. Az év irodája díj). 

Összefoglalva tehát: szeretném a Klub érdekérvényesítő képességét növelni az építőipari szakmai 

kapcsolatok erősítése által. 

 

Támogatásotokban bízva: 

Kovács Nándor 


