
JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Kerékpárosklub 2014. November 12-én megtartott elnökségi üléséről 

Jelenlévők: 
László János (továbbiakban LJ) elnök- levezető 
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 
Töreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrzési bizottsági tag 
Varga Andrea (továbbiakban VA), vendég 
Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 
Napirend: 
1. I bike Budapest, előadó Halász Áron 
2. 2015-ös tervezés, előadó Dominus Ákos 
A napirend elfogadása 
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok elfogadása 5   

DÁ: Az informatika-fejlesztési tervet is beszéljük meg. 
Az informatika-fejlesztési terv témájának felvételét a napirendi pontok közé az elnökség 
egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok kiegészítése: informatika-fejlesztés 5   

DÁ: A szoftver részéről kellene beszélni. Az elkészült átvilágítás és ajánlat szerintem nem 
erre a szervezetre a megfelelő. 
TA: 3 témára tettek ajánlatot, szoftver, hardver, tagnyilvántartó. 
LJ: Gépeket kell venni és szoftvereket, mert ez az állapot tarthatatlan. A gépek 
megvásárlásáról kell most szavaznunk. Vegyük napirendre: 4 gép + server + Office. 
1. sz. Határozat 
Dominus Ákos begyűjti az ajánlatokat, az utolsó árat az elnökség jóváhagyja. 
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

informatika-fejlesztés: ajánlatok bekérése, végső ár 
elnökségi jóváhagyása 
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I bike Budapest 
LJ: Van néhány alapvető és részletbeli kérdésem. 
KG: Témánként végig kellene mennünk. 
LJ: Az MK nem budapesti szervezet, egy közösségi kampányból nem lehet a vidéket 
kihagyni. 
HÁ: Képzeljük el egy kampányként, ami valamennyire önállóan tud működni, mint a BAM 
ami főleg Budapesten zajlik. 



KG: Budapesti rendezvényt csinálunk Budapestért. (pl. Szevasz Tavasz). A vidékiek is 
megszervezhetik maguknak, Bp-ről nem lehet megmondani, hogy ők mit csináljanak. 
LJ: A Szevasz Tavaszt később ki akartuk terjeszteni országosra. Új MK rendezvény (új 
logó, új brand stb.) nem lehet vidék nélkül. 
KG: Tömeget kell mutatni, ezzel lehet a politikusokra hatni. 
DÁ: Ha az éves munkaterv alapján azt látjuk, hogy a TSz-ekkel is tudunk foglalkozni, akkor 
benne lehet a vidék, de egyelőre nem úgy látszik, hogy belefér. 
LJ: Egy erős súlyponti rendezvény készül, és 4 éve nem tudjuk a vidéki jelenlétet 
megteremteni – ezt súlyos bajnak tartom. 
HÁ: A CM nélkül még ennyi aktivitás sem lenne vidéken – a CM is Budapesten kezdődött. 
KG: “Vidéken gyengék vagyunk, ezért ne csináljuk “- ez már a többedik ilyen ügy. Nem sok 
befolyásunk van arra, hogyan tartanak egy mozgalmat vidéken életben. Ennek az a vége, 
hogy Bp-en is egyre gyengébbek leszünk. 
HE: A különbség a CM-től, hogy ez az MK rendezvénye. Nincs meghatározva, hogyan 
veheti át ezt a brandet egy TSz, ha foglalkozni szeretne ezzel. 
KG: Ez úgy van megtervezve, hogy nem az MK-tól vesz el erőforrást, hanem belepumpál. 
HÁ: Ha elindul egy új dolog, újra be tudja lobbantani az ügyet. A most aktív csoportok is 
meg tudnak jelenni, több évig újra fenn tudjuk tartani a „bringás láz”-at. 
KG: Ezzel plusz támogatókat nyerhetünk a kerékpáros ügynek olyanokat, akiket a Klubbal 
sosem találunk meg. 
LJ: Hogyan jelenik meg pl. az MK? 
HÁ: A rendezvényen kapcsolatba kerülnek a Klubbal. MK rendezvény, és látszik a 
kommunikációban, hogy az MK szervezi. 
DÁ: Maradandó nyomot kell, hogy hagyjon az emberekben – a legtöbb rendezvényt egy hét 
múlva elfelejtik az emberek.  Pl. egy 1 % kaput csinálnék, amin mindenki átmegy. 
LJ: Ez pont az ellenkező hatást is kiválthatja az emberekben. 
HÁ: Ennek, mint egy márkának, hangulatának-érzésnek kell lennie. Azok jönnek, el, 
akiknek hiányzik a CM érzése és hangulata és egy új generációt is meg lehet fogni vele 
 

Meg fog mozgatni egy közösséget, aki tenne dolgokat az ügyben. 
DÁ: Nem látom a kifutását, mint vízió (főváros – mozgalom vagy fiesta, fesztivál). 
LJ: Azt látom, hogy párhuzamos aktivitás jön létre az MK mellett, ami újabb energiákat 
emészt fel. 
HÁ: Én ebben nagy lehetőséget látok, egyedül is megcsinálom. Egy-két évig legyen egyre 
jobb, jó pár év múlva lehet arról szó, hogy Főváros támogassa, de a mostani helyzetben 
nem látom lehetségesnek.. Az irodának alig lenne ezzel dolga. 
LJ: Ki szervezi meg, ki finanszírozza? Miért nem az MK honlapját használjuk? 
HÁ: Az MK honlap nem budapesti bringás portál. 
DÁ: A költségkérdést én is feltettem volna. 
TA: Hogy csatornázod be arra a honlapra érkező embereket hozzánk? 
HÁ: Nem feltétlenül kell átkattintania.MK-s tartalmak kiemelten megjelenhetnének 
átkattintást generálva 
 

LJ: Attila csak egy témát vetett fel, de több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. 
HÁ: Egyelőre egy blogról beszélünk. 
TA: Egy blogról nem lehet senkit átirányítani. 
LJ: Egy párhuzamos dolgot hozunk létre, ahelyett, hogy a rosszat, gyengét javítanánk. Miért 
nem az MK honlapját fejlesztjük? 



DÁ: Számomra még mindig nem látszik a kifutása. 
HÁ: Aktivitásra kellenek javaslatok, amivel bevonható az MK. 
DÁ: Jó a felvonulás önálló brandként, de nem egy éves történetként. Ha a Klub a prioritás, 
kéne látni,hogy ez a dolog hogyan fogja támogatni a 2015-ös munkát. 
LJ: A konkrét célok, MK kapcsolódás tekintetében egységre kellene jutni, utána tudunk 
tovább lépni a timingre, pénzügyi kérdésekre. 
DÁ: Anélkül nem dönthetünk, ha nem látjuk a víziót, a kifutást. Két dologról beszélünk: 
fiesta vagy mozgalom. Nem látom, mint projektterv, az aktivitást, megjelenést, finanszírozás 
pontos tervet, MK kapcsolódást. Eddig konkrétan egy felvonulást látok. Tervezni kellene, 
hogyan fogja ez az MK céljait támogatni, hogyan kapcsoljuk be az érdekvédelmi munkába. 
Az MK láthatóságot biztosítani kell, ez sem derül ki egyelőre az anyagból. Konkrét, 
formalizált projektterv nélkül nem lehet erről szavazni. Az  elképzelés tetszik, de tisztázni 
kell ezeket a vonalakat. A szponzoráció kérdése is nyitott. 
KG: Nem szeretném, ha az MK csinálná ezt meg, mert bedarálódik a hierarchikus 
részletekbe. A CM vének tanácsa év elején úgy döntött, hogy személyesen Áron kezeibe 
bizalommal tenné a felvonulást, ha megtaláljuk azt a forrást, ami a Hajtás Pajtás jóvoltából 
régen rendelkezésre álló munkaidős ügyintézésünket kipótolja.  Viszont csak csak 
fokozatosan tolható ebbe a CM-re jellemző közösségi alapú irányba a Klub, amit Áron már 
most képviselni tud a felvonulásban, mert kezdetektől csinálta és érti mi a titka. Az MK-nak 
már addig egy évben egyszer az ünnepe lenne ez a rendezvény. 
DÁ: Az értékét nem kérdőjelezem meg. 
HÁ: Határozzunk, hogy a terv alapján akarunk-e felvonulást szervezni jövőre. 
2. sz. Határozat 
Dominus Ákos elküldi az inputokat Halász Áronnak, aki ezek alapján a következő ülésre 
továbbfejleszti, kiegészíti az anyagot. 
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

A megküldött inputok alapján HÁ fejleszti, kiegészíti az 
anyagot a következő ülésre 
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2015-ös tervezés 
DÁ: Összeállítottam egy előzetes táblázatot az egyes projektek munkaigényéről. 
LJ: Nézzük, át határozzuk meg, miben döntsünk, hogyan lépjünk tovább. 
DÁ: Pontosításokat inputok alapján lehet elvégezni. Döntéseket hozhatunk: I bike Budapest 
következő megbeszélésekor megnézni, munkában mennyire érinti az irodát, vagy pl. a 
bringázz a boltba kiadványokat, önkormányzati kampányt nyárra kitolni. Plusz projektet 
csak úgy bevállalni, ha külsősökkel meg tudjuk oldani. 
KG: Érdemes lenne a főtitkár levelezőrendszer tárgyait átnézni a táblázathoz képest és a 
levelek tárgyai alapján visszafejteni minden aktivitást, hogy semmi se maradjon ki. Jövő heti 
ülésig mindenki tehet Ákosnak óraszám javaslatokat-kritikákat-kiegészítéseket, ill. az irodai 
munkatársak megjegyzésekkel kiegészíthetik a táblázatot projektenként, hogy 2015-ben mi 
a célja, hová kellene eljutnunk. 
DÁ: I bike Bp – Áron állítsa össze, mennyire érinti majd az irodát, milyen óraszámban. 
3. sz. Határozat 
Dominus Ákos a megkapott inputok alapján kiegészíti a táblázatot: célok, ívek 
A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 



Dominus Ákos a megkapott inputok alapján kiegészíti a 
táblázatot: célok, ívek 
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Budapest, 2014. november 12. 
 


