JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2014. december 10-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
Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető

Napirend:
1. 2015-ös munka-tervezés, előadó Ákos
2. I bike Budapest, előadó Áron.
A napirend elfogadása
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta.
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott
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1. 2015-ös munka-tervezés
DÁ: A dolgozók az óraszámokat véleményezték, nem az állapotokat. Javaslatokat tettem az
állapotokra. Ezek már határozat-közeliek is lehetnek. Soronként szavazzunk a projektekről.
LJ: Ne bontsuk ketté, beszéljük végig a táblázatot, aztán te a megbeszélés alapján
véglegesíted és elküldöd az elnökségnek, Ha ezt mailben elfogadja a többség, akkor kerül
be mellékletként a jegyzőkönyvhöz.
Döntések után ki kell dolgozni a konkrét projekttervét, majd kidolgozni és elfogadni a
költségvetését.
LJ: Ne a terv sorairól szavazzunk, hanem a végig egyeztetett tervről, csatolva a
jegyzőkönyvhöz.
DÁ: I bike Budapest
Még nem érkezett további információ – meg kell vitatni.
LJ: Kikerült belőle pár dolog.
DÁ: Bringás reggeli
LJ: Jelenthet uzsonnát is.
DÁ: Bam
A kerékpározást népszerűsíti, ez jelenthet több dolgot is.
LJ: Munkába kerékpározást népszerűsíti.
DÁ: Kitelepülések: a befektetett munkán felül 800 eFt nyereséget hozott a tárolók
bérbeadása. Kiegészítettem: tagságbővítő jellegű személyes kontaktus kialakítása, így a
cél: pénzkeresés+tagság bővítése.

LJ: Ismertség növelését hozzátenni, mert ez nagyon fontos: eszközrendszert felújítani,
bővíteni ehhez. Bringaexpo és Mobilitási Hét is ide tartozik szerintem.
DÁ: Rendben, egy kalapba tesszük.
DÁ: Szakmai konferencia
Évi 1 alkalommal, egynapos konferencia megszervezése. Ez inkább munkában sok, nem
költségben.
LJ: MK konferenciája kell legyen, más-más partnerekkel. Meggondolandó, nem kellene-e
elindítani a megyei szakmai konferenciák szervezését (pl. Veszprém). Kiegészítés: évi egy
1 napos, és legalább három megyei.
DÁ: Itt egy alkalommal, országos konferenciára gondoltam. Ebben az időkeretben annyi
nem fog menni.
Innét lesz majd hová fejlődni.
DÁ: Bringázz a boltba
Kihúztam, úgy látom, nincs erre nagy igény. Kedvezményadó helyek szervezését össze
lehetne ezzel a projekttel kötni (rövid nyári projekt 40 üzletet érintve).
KG: Mit értünk a BB alatt?
LJ: Kampányunk volt erre – aktivisták prospektust visznek a boltba, neten reklámozni,
boltok közötti verseny, sajtóesemény stb.
KG: Forrás nélkül – egyelőre - ezt tegyük félre.
DÁ: Ezért gondoltam a kedvezményadó helyek szervezésével összevonni – boltok
felkeresése stb. miatt. Az EDC ajánlata nem annyira rossz, ha a esetleg a tagságot érdekli,
valamennyi pénzt is tudnánk keresni vele.
LJ: Akkor lesz hatása, ha külön sajtót, megjelenést tudunk biztosítani, mert különben elvész
a nagy masszában.
KG: Kedvezményadó helyet közösségi formába terelném – weben, egyéb aktivitást
kiiktatva, ezzel csökkenthetnénk az irodai óraszámot.
LJ: BB kampányt, mint projektet kell nézni, esetleg EU-s pályázati forrást szerezni.
DÁ: EU-s pénz legközelebb 2016-ban lehet.
DÁ: Együtt Közlekedünk kampány
LJ: Nem is a mi dolgunk, plusz van egy levelünk Tasótól – támogatja ezt a kampányt. A
minisztériumban javasolni fogom, vállalják fel, vegyék át, és mi a részei leszünk ennek. Ha
lenne pénzünk, sem tudnánk megcsinálni (energia, képesség, tudás). Nem tudnánk – mint
Kerékpárosklub - egy ilyen nagy, országos kampányt elég hatékonyan csinálni
DÁ: Országos médiakampányhoz meg van itt a tudásanyag. Csak akkor fogjuk vállalni, ha
van rá finanszírozás.
DÁ: Önkormányzati kampány
Átkerül a TdV-hez.
DÁ: Sajtó, média, kommunikáció
Ezek nem különálló projektek, hanem projekteket támogató tevékenység.
DÁ: Tagbeléptető kampány
Tagsági lemorzsolódás megszüntetése, 3500 tag elérése, tagbeléptető kampány (2)
végrehajtása.
KG: Utcára mennék és elmondanám, hogy mit tett az MK az adott helyen a
kerékpározókért, mik azok, amit már most élveznek, miért érdemes folytatni és támogatni.
Márciustól-októberig az utcán szórólapoznánk (Kiskörút kerékpársáv története, munka
mennyisége-nehézsége stb.). Nem az eddigi sablont képzelem el ajándéksorsolással, bár
persze az is maradhat.
DÁ: most magáról a projektről döntünk, meg a munkaidőkeretről, az eszközöket a projekt
tervezés során kell kiválasztani.

KG: 2015-ben próbáljuk ki, a legnyugalmasabb hónapban. Két dolog fonódik össze:
ismertség, felhúzás + póló (megerősítés a végső elhatározáshoz a belépéshez).
DÁ: A munkavállalóknak kellene a félkész terveket továbbgondolni.
DÁ: TSz-ek, tagság, önkéntesek
Anna javasolta, hogy az év elejére ne tervezzünk Tsz-munkát, mert akkor finomítjuk az
éves terveinket. A félbeszakadt TSz-stratégiát kell megalkotni, a végrehajtást megkezdeni.
HE: Két dolog van: szervezetfejlesztés és a konkrét tevékenység beindítása.
DÁ: 1 % kampány
A cél - legalább az idei összeg elérése. Projektfelelős, projektmenedzser: 2 munkavállaló
között oszlik meg, mentor elnökségi tag véleményezése mellett.
DÁ: Szponzortárgyalások
Változtatás: 1 éves program szerint, évente legalább 15 partner megkeresése.
LJ: Nagyságrendekkel többet kerestünk meg eddig. E helyett: x számú támogató
megszerzése. Szükséges, mert a költségvetéshez számokat kell majd beírnunk.
DÁ: Csak biztos, már meglévő összeget lehet a költségvetésbe bevételként beírni.
LJ: Csak attraktív anyag bemutatásával érhetünk el a szponzoroknál komolyabb eredményt.
A megkeresések vezető, a végrehajtás munkavállaló dolga.
DÁ: Szakmai munka
Két pillér – szakmai érdekvédelmi munka támogatása szakmai anyagokkal, ill.
mérnökképzés, akkreditált képzés elindítása – nem feltétlenül egy főállású emberrel.
LJ: A szakmai munkának van minimum egy főállású óra igénye. 1,5-2 éves előkészítési
munka egy akkreditált mérnökképzés elindítása.
DÁ: Mi magunknak kell szakmai tudást adnunk, 2-3 hónap előkészítéssel év végére itt lehet
10-15 szakember, akikkel már tudnánk dolgozni. Éves perspektívában kellene nézni.
KG: Minél több szakmai munka végzése lenne a cél egyéb munkák eredményeként.
LJ: El kell indítani az akkreditációs munkát, ez először egy adminisztratív munka. A
tananyag megírásához külső embereket kell bevonni – én sem vállalnám fel, együtt tudunk
annyit, amennyi ehhez szükséges.
DÁ: Merchandising - úgy kell megoldani, mint a turisztikánál.
DÁ: Pályázatok - szintén.
DÁ: A táblázat véglegesítéséhez be kell vonni a munkavállalókat, ill. kiegészíteni az
intézkedési és költségvetési tervvel.
1. sz. Határozat
Ákos véglegesíti a táblázatot, amit írásban fogad el az elnökség, a jegyzőkönyvhöz
csatolva a táblázatot.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
Szavazás

Igen Nem
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2. I bike Budapest
HÁ: Kicsit visszavettem a tervekből – koncentráljuk egy jó felvonulásra tavasszal, utána
meglátjuk mi lesz a jövő. (Alapszintű blogos-médiás megjelenés.)
Vízió: önmagáról nem, Budapesten mi a vízió, ami az MK víziója is Budapesten – de ilyet
nem igen találtam.

Mi a célunk ezzel: meg kell tudni válaszolni. Szerintem egy olyan vízió lehetne, hogy 5 év
múlva milyen konkrét változások lehetnek (TdV) pontokba szedve. A felvonuláson-fiestán
el tudnánk mondani, min dolgozik az MK, milyen távlati tervei vannak. Az első felvonulás
után látjuk majd, mennyire volt sikeres, miben gondolkodhatunk.
LJ: Múlt héten még nem CM-hez hasonló volt. Vízió Budapest: 2009-ben már elkészítettünk
egy Budapest koncepciót, ez beépült a rendszerbe. Most sem tudunk többet mondani, és
amit eddig mondtunk, már beépítették, abban minden cél benne volt. Valósuljon meg az a
terv, amit publikáltunk.
KG: Most is elmondjuk a céljainkat: minél többen biciklizzenek Budapesten.
HÁ: A vízió, hogy milyen várost szeretnék.
LJ: A vízió már le van írva, ez valósuljon meg. Budapest biciklis város: legyen Európa 3.
biciklis városa.
KG: A megvalósulást nem lehet gyorsítani – amikor beemelnek valamit a hivatalba, onnét
már nem tudjuk befolyásolni. Hasznosabb a betolásra koncentrálni.
KG: Csak örömfelvonulást kellene tartani.
DÁ: Azt ki kell találni, mi az, ami összeköti az embereket.
LJ: Budapest biciklis város címert kellene készíteni.
HÁ: Aktivitások: fő aktivitás az áprilisi felvonulás, és fenntartó jelleggel lehetne egy nyári
piknik. Ezen kívül csak online.
LJ: A sajtónak nem a cél a kérdés. Csináljuk meg mégis a CM-et, és nem mondunk semmit.
HÁ: Májusra lehet egy 10-15 ezres FB oldalunk.
KG: Megfontolandó, hogy átnevezzük a CM oldalt. Az oldalalapításkor nem mi adtuk a
nevet. Én a Hungaryt nem tettem volna bele, mert budapesti volt. Így viszont vidékről nézve
bántó. Egyeztetés kell a facebookkal és a cm.hu-n.
HÁ: Az átnevezés nem fontos kérdés.
KG: Ezek a legfontosabb kérdések: név, mit csinálunk stb.
HÁ: MK aktivitások kiegészítése, MK támogatása: az egész az MK munkáját támogatja
(közbeszéd, tagtoborzás, nyilatkozatok: MK ügyek), részleteket éves munkaterv alapján. Az
online felületet MK tartalmakra kell használni (1 %, tagbeléptetés stb.).
DÁ: Ez így már kerekebbnek látszik.
HÁ: Kampányeszközök: összekötni a CM, a Cyclechic eléréseit ezzel az eseménnyel.
Bevételek: hollandokat érdekli az új CM. Ki kell dolgozni, mennyi pénz kell az
alapműködéshez, ill. a második félévhez.
LJ: Gyorsan kell egy nagyon konkrét tervet készíteni.
HÁ: Ha nem kapunk tőlük elég pénzt, ki kell találni, honnét lesz a többi finanszírozás.
LJ: Finanszírozás + kidolgozni, hogy a támogatást mire költjük (nem támogatásból
finanszírozunk).
DÁ: Jövő hétre elkészítem a projektterv-sablont, ezt is az alapján kellene megcsinálni.
2-3 millió forint mindenképp kell CF szinten.
KG: Mozgalom jellegű dolognál egész évben menne pl. a póló.
LJ: CM jellegű dolognál 1 hetes a finanszírozás, nem probléma a pólókérdés, de eső
esetén számolni kell azzal, hogy rajtunk marad.
KG: A CM azért működött, mert volt, aki fizetett munkaidőben (HP). Kell egy ember, aki az
arca lesz – Áron – , és rá kell hogy érjen. Ehhez pedig egy háttértámogató, aki
folyamatosan segít. Multik elvetve, a Holland Nagykövetséggel viszont összeillünk.
HÁ: Költségelemek: felvonulás, online tevékenység az év második felében.

MK költségterhei: A plakátból 800-1000 A2-es volt és 200 A1-es. A matrica nagyon szórt a
mérettől függően. 20-40.000 FB kampány is kell: 50-60 ezer forint, és most divat és
gyakorlat a tüntetéshez való anyagi hozzájárulás.
KG: Én nem kalapoznék, pólót adnék – adományt fizet, és pólót is kaphat. Pénzszedés ne
legyen.
LJ: Túl sok, 3 féle dologgal keresnénk meg a résztvevőket (adomány, tagdíj, 1 %).
HÁ: Irodai dolgozók feladatai, óraszám: a főtitkárnak és a kommunikációsnak van ezzel
dolga.
HÁ: Vidéki érdeklődők hogyan csatlakozhatnak: esetleg TSz találkozót lehet szervezni a
rendezvényre, és ami átadható, adaptálhatóvá tenni számukra.
KG: Ki szervezi, ki ad elő, milyen időpontban – aznap szinte lehetetlen.
HE: Eljut majd hozzájuk a híre, és inkább ők akarják megszervezni, nem idejönni. Meg kell
határozni, hogy a brandet hogyan, ki használhatja.
DÁ: A NEKI adna finanszírozást eszközgyártásra 4,2 mFt-ot. Szeretnének egy rendezvényt
nem motorizált közlekedés témában.
LJ: Ezt az összeget le akarják szerződni decemberig. Célcsoport az iskolások lennének, a
Föld Napján.
A két esemény összekapcsolódhat.
DÁ: Napközben gyerekprogram, délután-este a felvonulás. Ez egy finanszírozási lehetőség
lehet.
HÁ: Nem szeretném a kettőt összevonni és színpadot sem.
KG:csatlakozom ehhez
LJ: Lehet a színpadon zenés divatbemutatót tartani. Lehetőséget láttam benne, de nem kell
összekötni.
DÁ: Áron dönt, mi alkalmazkodunk – kitalálunk mást a NEKI számára.
KG: Szeretném, ha a csapat – úgy, hogy minden az MK-ért van – átmenetileg teljesen
szabad kezet kapjon, ha valamiben vita merül fel, akkor ugyanazon keretek között meg
lehessen csinálni, mint CM-et. Az esemény érdekei diktálnak, nem a szervezeti struktúra.
DÁ: Annával úgy gondoljuk, hogy Áron autonómiával felhatalmazott korrekt menedzsere
lesz, pl. a hétfői megbeszéléseken vegyen részt az irodai munkastruktúrába kicsit
illeszkedve.
KG: Ahhoz, hogy jól menjen, pontosan olyan szabadon kell megszervezni, mint a CM-et, az
MK rendszerbe integrálva, és mindent pont ugyanúgy megcsinálni. Utána lehet ezen
módosítani, a tapasztalatokat levonva.
LJ: Mit jelent az átmenet?
KG: Az első évet. Az MK intézményéhez nem lehet hozzászabni utána pedig remélem az
MK közösségibb lesz.
LJ: Ez az MK projektje, pénze. Mi nem szeretnél – ezt pontosan fogalmazd meg.
KG: gondolj úgy rá, mint kiszervezés, aminek a folyamatába nem szól bele az iroda.
LJ: Ha itt van Áron a megbeszéléseken, nem arról szól majd, hogy mi döntünk valamiben.
Nem beleszólás lesz, hanem megbeszélés.
KG: Azt szeretném lemásolni, ami eddig volt. Az MK részt vesz, de csak annyiban érinti a
klubot, ha pl. be kell hozni egy számlát, sajtólista stb.
LJ: Ez egy MK rendezvény lesz?
KG: Igen, egy furcsa autonómiával. Áron önállóan dolgozik, ha MK munkaórára lenne
szüksége, azt el lehet utasítani, ha éppen nem lesz rá kapacitás. Teljes autonómiát
szeretnék a Kerékpárosklubon belül.
DÁ: Egyébként az I bike Budapest rendezvényt beépítettünk a munkatervbe is.

HÁ: A rendezvény végén meg kell mindent beszélni, és rögtön összeállítani,hogy a 2016-os
rendezvény mitől lehet még jobb.
2. sz. Határoztat
Megrendezzük a felvonulást, Áron projektvezetőként megszervezi. Ákos
dokumentum terve alapján Áron jövő hét végére elkészíti a szükséges terveket
elnökségi jóváhagyásra.
A határozatot az elnökség egyhangúlan elfogadta.
Szavazás

Igen Nem

Felvonulás megrendezése, Áron a projektvezető, Ákos elkészíti a terveket
elnökségi jóváhagysára.
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