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14:00 László János (LJ) elnök köszönti a jelenlevőket és közli, hogy a 2015 május 17-én 14:00-ra 
összehívott közgyűlés nem határozatképes, ezért a közgyűlési meghívóban írtaknak megfelelően 
megismételt közgyűlést hív össze 2015 május 17-én 14:30 órára. Az ismételt közgyűlés a 
jelenlevők számától függetlenül határozatképes. 

 
14:30 László János (LJ) elnök ismételten köszönti a jelenlevőket. Felkéri a jelenlevőket a közgyűlés 

levezető elnökének elfogadására, a lebonyolítást segítő személyek megválasztására (önkéntes 
jelöltek). 

 
Levezető elnök:  
 
LJ felkéri a regisztrációs asztalnál a mandátumvizsgálatot végző Lagler Nórát, hogy ismertesse a 
közgyűlésen megjelentek létszámát. A szavazás egyszerű szótöbbséggel fog történni. Az ellenőrző 
bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, a regisztrációs asztalnál kapott 
szavazólapok segítségével. A szavazólapok leadása folyamatosan történhet, akinek korábban 
távoznia kell, leadhatja korábban a szavazatát. A létszám : 17 fő 
 
 

14:33 Szavazás 
 
Levezető elnök: László János 

 
 

 
A közgyűlés László Jánost levezető elnöknek egyhangúlag ( 17 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 
és 0 tartózkodással) elfogadta. 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Dormán Emese, Dányi Gábor 
 
 
 
 
 
A közgyűlés Dormán Emesét és Dányi Gábort jegyzőkönyv vezetőnek egyhangúlag ( 17 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta. 
 

  

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

László János elfogadása levezető elnöknek 17 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Jegyzőkönyvvezetők elfogadása 17 0 0 
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Jegyzőkönyv-hitelesítők: Zarka Dénes, Bársony Zsolt, Töreki Attila 
 
Létszám most: 19 fő 

 

 
 
 
 
A közgyűlés Zarka Dénest, Bársony Zsoltot, Töreki Attilát jegyzőkönyv hitelesítőnek (18 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
 
Szavazatszámlálók: Szarka Péter, Radics Miklós, Váczy Zoltán 
 
 
 
 
 
A közgyűlés Szarka Pétert, Radics Miklóst, Váczy Zoltánt szavazatszámlálónak egyhangúlag ( 19 
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta. 

 
 
14:45   Napirendi pontok ismertetése 

• Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása,  

• Beszámoló a 2014-es évről, tartja az elnök,  

• Közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása, 

• Ellenőrző bizottság beszámolója, 

• Szavazás a beszámolók, közhasznúsági jelentés és ellenőrző bizottsági beszámoló 
elfogadásáról, 

• 2015-es gazdálkodási terv bemutatása, vitája és végszavazása,  
• új Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztása: jelöltek bemutatkozása, titkos szavazás,  

• Egyéb  

 Szavazás 
 
 
 
 
 

A közgyűlés a fenti napirendi pontokat 19 szavazattal egyhangúlag (19 igen szavazattal, 0  
ellenszavazattal és 0 tartózkodással)  elfogadta. 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 18 0 1 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Szavazatszámlálók elfogadása 19 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Napirend elfogadása 19 0 0 
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14:50 2014 évi elnökségi beszámoló (LJ)  

 

A létszám most: 20 

 
Szervezet:  
 

• A főtitkár múlt évben fél főtitkári munkát végzett, erről lemondott, de bizonyos munkákat 
visz majd tovább, újat keresünk. Kardos Annának és Dominus Ákosnak a fő munkája az 
volt, hogy a munkát sikerült projekt alapúra átállítani, a pénzügyi fegyelem is jobban 
megvalósítható, ez fontos eredmény. 

• Tagságunk száma stagnált (2200- 1820) Oka a 2013 tavaszi akció 
• Lényegesen javult a pénzügyi fegyelem 
• Nőtt az 1% felajánlások száma és összege 2013-hoz képest 
• Megindult a túrák szervezése 
• Átálltunk a projekt alapú munkaszervezésre, könyvelésre 
• Bár alakultak újabb területi szervezetek, de a területi munkában nem sikerült áttörést 

elérnünk 
• Végre rendszeressé és átfogóvá vált a tagok tájékoztatása munkánkról (hírlevél) 

 
Érdekvédelem 
 

• Szakmai kiadványt állítottunk össze önkormányzatok számára költséghatékony 
kerékpáros fejlesztésekről. Ezeket juttatjuk el az önkormányzatoknak, mérnököknek 

• Mi is készültünk az önkormányzati választásokra: Tour de Voks bringás felvonulást 
szerveztünk több városban.  

• Módosult a KRESZ: lehet alkoholt inni és utána biciklizni. Állásfoglalást írtunk róla. 
• „Így szállíts kerékpárt gépkocsin” - tájékoztató kiadványt készítettünk. 
• Elkészültek az új kerékpártárolók a budapesti főpályaudvarokon. Együttműködünk a 

MÁV Starttal.  
• Főpolgármester-helyettesi találkozón vettünk részt a budapesti kerékpáros útvonalak egész 

éves karbantartásával kapcsolatban. 
• Tiltakoztunk a Budapesti Közlekedési Központ szakmaiságának tönkretétele ellen. 
• Kritikát írtunk a sok különböző, újonnan telepített kerékpártámaszról.  
• Állásfoglalást írtunk a Kerékpárosbarát Település díj szempontrendszerével kapcsolatban.  

 
 
Kampányok, oktatás, képzés 
 

• Interjút készítettünk Jan Gehl-lel, a világhírű városépítésszel.. 
• Együtt Közlekedünk kampányt indítottunk az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal. 
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• Rendszeresen tartottunk Bebiciklizést, hogy magabiztosan közlekedhess két keréken a 
forgalomban. 

• Frissítettük a Kerékpárosklub Kisokost - ami már a kerékpár felszerelésére vonatkozó új 
előírásokat is tartalmazza.  

 
Írtunk a következő témákban 
 

• A VS.hu-n a veszély fogalmát boncolgattuk. 
• Állásfoglalásunk: Tiltsuk-e vagy támogassuk a kerékpáros közlekedést? Míg sok helyen 

pozitív fejleményeket látunk, van, ahol még mindig a tiltás a jellemző.  
• Nyilvánosan reagáltunk a Totalcar autósoviniszta cikkére.  
• László János írt cikket az index.hu-n a járdán és a zebrán történő kerékpározásról.  
• Miért tiltják ki sokszor a kerékpárt a sétáló-gyalogos övezetekből?  

 
Nemzetközi 
 

• BYPAD auditorok lettünk - ez egy értékelő eljárás, mely egy település vagy régió 
kerékpárforgalmi létesítményeit, a városvezetés fejlesztési törekvéseit, terveit méri.  

• Nemzetközi konferenciákon vettünk részt Horvátországban, Lengyelországban és 
Olaszországban:  

o Pedalafest Zágráb 
o lengyelországi konferencia  
o Velencében is előadtunk. 

 
Számok, statisztikák 
 

• A Magyar Kerékpárosklub 3 évet felölelő kerékpárhasználati adatai egyértelműen 
bizonyítják, hogy Magyarország kerékpáros nagyhatalom.  

• Egyre jobban láthatóak a kerékpárral közlekedők. A Critical Mass mozgalommal karöltve 
rendszeres mérjük a lámpahasználatot.  

• A Múzeum körúton felállított kerékpárszámlálónk a tavalyi évet 695.551-nél zárta, ami 
két irányban 1,4 milliós kerékpáros forgalmat jelent 1 év alatt. 
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Bringás fejlesztések hírei 
 

• Elindult Budapest új közbringa-rendszere, a MOL Bubi, melynek előkészítésében nagy 
szerepet vállaltunk mi is.  

• A kormány elfogadta a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégiát - és 
benne a kerékpáros koncepciót is, melyben komoly előkészítő munkát végeztünk mi is!  

• 19 év után újra a gyalogosoké a járda a budapesti Andrássy út külső szakaszán.  
• Véleményeztük a 4-es metró kelenföldi végállomását.  
• Véleményeztük itt majd később itt is a budapesti 1-es villamos bővítését. 
• A Bringázni Élmény projekt rendszeres résztvevői vagyunk: részt veszünk abban a 

tervezési munkában, melynek célja, hogy a 2014-2020-as EU pénzügyi időszakban a 
kerékpár költséghatékony beruházásokkal integrálódjék a közlekedés egészébe. 

• Szentendre és környék: Újabb egyeztetésen vettünk részt a 11-es főút 
kerékpározhatóságának javítása érdekében. 

• Van megoldás a budapesti Nagykörútra.  
 
Események 
 

• Januárban támogatói találkozót szerveztünk.  
• Februárban kint voltunk a Bringaexpon.  
• Kétszer szerveztük meg az országos Bam! kampányt - Tavasszal 30, ősszel 38 helyszínen 

volt Bam! bringásreggeli. 
• Tavasszal adományt gyűjtöttünk a Bam! győztes tiszaroffi általános iskolának.  
• Nyáron Rajzpályázatot hirdettünk Hollandia Budapesti Nagykövetségével 

együttműködésben.  
• Szeptemberben részt vettünk az Európai Autómentes Napon. 
• Többször is szerveztünk túrákat.  
• A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal közösen országos kerékpáros szakmai 

konferenciát tartottunk Bringázni Élmény! címmel.  
• Decemberben pedig évzáró bulit tartottunk irodánkban. 

 

 

A létszám most: 21  

   

15:10 Hozzászólások:  
  

A létszám most: 23 
 
Szarka Péter: az IBBP-n nem kellett volna jobban fókuszálni a belépésre? az üzenet  
Váczy Zoltán: jobb a honlap, max 4 kattintásig mennek el 
Pásztor László: a tsz-nél hol jelennek meg hírek, kinek küldeni? Attila ad admin jogot 



JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2015. évi közgyűléséről.  

2015. Május 17. Hélia szálló, Budapest 

 

 

_________________       ________________     _________________     _________________                                                         

   jegyzőkönyvvezető                   hitelesítő                        hitelesítő                    szavazatszámláló 

Hámori Zsolt: interneten miért nincs közvetítve a közgyűlés, fontos lenne. Ha csak hárman nézik a 
youstream-et, azok kulcsemberek lehetnek. Másik meglátásom: vidéki tsz-eket segítené, ami el sem 
hangzott, hogy mi van a választmánnyal. Nekik kellene a vidéki tsz-eket becsatornázni. 
LJ: kimaradt a beszámolóból. 2 éve találtuk ki, hogy milyen jó lenne, ha lenne. Azóta lemondott az elnöke. 
Szarka Péter: a választmány részéről arról tudok beszámolni, hogy nagyon nehézkesen megalakultunk, 
választottunk elnököt, volt skype közvetítés arról a 2 gyűlésről. Volt egy lendület, pár téma, aztán 
lemondott a választmányi elnök, azóta csend, nincs nyomás, hogy működjünk. 
LJ: a választmánynak és az EB-nek nincs főnöke. A főnöke a közgyűlés. az elnökség nem presszionálhat.  
KG: az elnökség döntött arról, h legyen választmány, hogy legyen visszajelzés, ha nagy gond lenne, a 
választmány nagyon erős lenne, jó, hogy van, meg hogy legyen elnöke stb, ha durva dolog történne, erős 
választmány lenne 
Töreki Attila: tavaly is felmerült az utazás kérdése: személyes részvétel helyett lehetne képviseleti részvétel 
– működhetne, ehhez az kell, hogy valamelyik közgyűlésre kellene egy határozati javaslat, hogy ez 
változzon, és azt közgyűlésen meg lehetne szavazni.  
Novák Péter: ez most is él, az ügyvédet megkérdeztük, meghatalmazással lehet szavazni.  
TA: ez más, mert azt egy egy ember ad, minden egyes alkalommal, itt meg a delegált szavazhat. 
Hámori Zs: ez egy fejlődési fázis, ha nem tud skype-on keresztül működni, részvétel és kérdésfeltevési 
lehetőség- én a választmány előnyét abban látnám Küküvel ellentétben, hogy egy csatornázási funkciója is 
lehetne 
Jávor Tamás: az élő közvetítés van ahol tök nagy lehetőség, de van, aki kényelmi funkció, de nem szabad 
levonni a következtetést néhány alkalomból, mert van egy felfutási ideje, ha kiszámíthatóan a többediket 
közvetítik, akkor többen nézik.  
László János: lezárnám a témát, ha élő közvetítéssel működő közgyűlést szeretne az MK tartani, ahhoz az 
alapszabályt módosítani kellene. Lehetne decentralizálni a működést, ez egy szövetségi rendszer, ekkor a 
tsz-ek önálló szervezetekké alakulnak, és az MK az egész szövetsége, és a közgyűlés a szövetség 
küldöttgyűlésévé válna.  
KG: én nem ugyanazt mondtam volna el, ha tudom, h közvetítve van, és esetleg azok is követik, akikkel 
ütköznünk kell az érdekérvényesítésben 
Jávor Tamás: én is csak közvetítésről beszéltem, nem videó konferenciáról.  
Zalka Dénes: évek óta az EU projektek miatt rendszeresen kell így dolgozni, tanulási folyamat, h fontosnak 
tartsa, hogy online kövesse, ez kulturális átállást is igényel egy Tsz-től. Az előnye, h a jegyzőkönyvet 
segíti, a transzparenciát, én javasolnám kipróbálni az interaktivitást, nem beleszólnak, hanem írnának egy 
csomó mindent, jönnének kérdések, egy napirendi pont foglalkozhat ezekkel is, de mikor szavazási rész 
van, akkor lekapcsolni. Angoloknál szépen elintézik, hogy kell távolról szavazni. 
 
15:20    Közhasznúsági jelentés ismertetése  
 
15:30 Hozzászólások  

 
15:35 Ellenőrző bizottság beszámolója  
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2014-ben a klub problémái sok tekintetben megegyeznek az előző években tapasztaltakkal. Jelentős az 
alkalmazottak leterheltsége, állandó a forráshiány, nem sikerült a működéshez jelentős szponzort találni, 
gondok vannak az informatikai területen, mint dologi, mind humán tekintetben.  

 
Ugyanakkor a közösségi finanszírozás nőtt, elindult a klub túraprogramja és szigorú volt a gazdálkodás. A 
2015-ös évben nagyon fontos lenne, hogy elinduljon az informatikai fejlesztés (gépek cseréje, honlap 
rendbetétele, állandó informatikus) valamint a saját termékek megjelenjenek, hiszen láthatóan van igény az 
ilyen termékekre. Továbbá fontos lenne, hogy a diákok számára kötelezően előírt 50 órás közösségi munka 
ledolgozására legyen lehetőség a klubban. Pénzügyileg sokkal távolabbra látunk, mint korábban. 2013-ban 
még nem volt biztos, hogy 2 hónap múlva lesz-e pénz, most kb. év végéig látjuk, hogy a cashflow rendben 
lesz. A szervezeti felépítés átalakulóban van, az elnökség jobban kiveszi a részét az irányításból, egy-egy 
részterületet magára vállalva. Nem megy még gördülékenyen, tanulni kell. 

 
Az Ellenőrző Bizottság a 2014-es pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja. Az Ellenőrző Bizottság 
mandátuma lejárt. 

 
15:45 Hozzászólások 
Dányi Gábor: önkéntesekkel kapcsolatban. Sokan visszajárnak eseményekre. Az önkéntesek, akik 
masszívabban benne vannak, másra is fel lehetne kérni, ők miben tudnak segíteni, mert legutoljára úgy 
láttam, az Áron szűk köre csinálta, vonjuk be sokkal intenzívebben a munkába. 
B.Zs: az elnökség és az önkéntesség kommunikációja javult, hullámvölgyben van, van egy zárt önkéntes 
csoportunk, onnan merítünk, ha valami programja van a klubnak, idén szeretnénk egy kicsit átgondolni, 
több közösségi program lesz, minden hónapban.  
KG. a közösségi forrásokra nem épít a klub, pl. ha laptopot veszünk, biztos van valakinek ismerőse, aki tud 
segíteni. és még rengeteg dologra ki lehet terjeszteni. a tagnyilvántartó rendszernek a bénaságával 
mindenki találkozik, amikor hosszabbít vagy belép, mindenkit legalább egyszer már felbosszantott. itt is 
lehet egy közösségi forrás keresést. 
Szarka P. ki a gazdája? 
KG: én 
Novák Péter: kiegészítés az EB beszámolóhoz: szeretnénk, ha középiskolások számára kötelezően előírt 50 
órás önkéntes munkát a klub jobban felvállalná 
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16:00 Szavazás az elnökségi 2014 évi beszámoló, a közhasznúsági jelentés és az ellenőrző bizottság 
jelentésének elfogadásáról 
 
 
 
 
 

A közgyűlés az 2014 évi elnökségi beszámolót 23 tag egyhangúlag (23 igen szavazattal, 0  
ellenszavazattal és 0 tartózkodással)  elfogadta. 

 
 
 
 
 

A közgyűlés a 2014. évi közhasznúsági jelentést 23 egyhangúlag (23 igen szavazattal, 0  
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta. 

 
 
 
 
 
A közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését 20 tag 3 tartózkodás mellett (20 igen szavazattal, 0  
ellenszavazattal és 3 tartózkodással) elfogadta. 
 

16:10 2015. évi pénzügyi terv (költségvetés) bemutatása  
 

16:20 Kérdések, hozzászólások 
 

JT. A mikrohitel kamata nincs beállítva? csak akkor van kamatköltség, ha tényleges lehívás van 
LJ. A bankköltségek benne vannak az irodafenntartás költségében, lehet, hogy ez itt van, ezt ki fogjuk 
egészíteni! Köszönjük! 
Jávor Tamás: Javaslat: képezünk tartalékot, hogy ne legyen egy éven belül felvett kölcsön és annak 
visszafizetése. 
NP. Nincs fizikailag 50 millió forint, illetve ennek egy jó része is csak átfolyik a klubon, ezért nehéz 
tartalékot képezni 
LJ. Eddig 3-szor vettünk fel pénzt, mind a három alkalommal visszafizettük, ez nem egy bank, hanem 
egy alapítvány. 
KG. A 8 órás főtitkár hiánya miatt egészen biztosan pénzt vesztünk. Nem tudsz szponzort szerezni, 
hatékonyság stb. Sokkal nagyobb hasznot hoz, mint a kamat. Szerintem a pesszimista verzió lehetetlen 
már, a cash flow már sokkal jobban áll. 
Dénes. Mire szavazunk? Bázis alapon és konzervatívan érdemes tervezni. 
LJ. Az elnökség az optimista verziót szavaztatja meg, amit KG javaslatára elneveztünk realistának. 

 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

2014 évi elnökségi beszámoló elfogadása 23 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása 23 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása 20 0 3 
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   jegyzőkönyvvezető                   hitelesítő                        hitelesítő                    szavazatszámláló 

16:30 Szavazás a 2015 évi költségvetés elfogadásáról 
 
 
 
 

 
A közgyűlés a 2015 évi költségvetést 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta. 

 

A létszám most: 22 
 
16.35 Az új EB tagok bemutatkozása 
B.ZS. önkéntes koordinátor 
L.J. az EB feladata az MK munkájának és a pénzügyeknek az ellenőrzése. A kontrolling munka hiányzik 
N.P. a számlákat végignéztük, Annával folyamatos volt a kapcsolat, folyamatosan bekértük a 
szerződéseket. 
LJ. nem hallottam a beszámolóban 
NP a 2014-es évet elfogadásra javasoltuk 
LJ. örülnék, ha a tagság ezt hallhatná 
 
NP. az EB-nek minimum 3 havonta kell üléseznie, ezt mi mindig megtettük, ezekről az ülésekről 
jegyzőkönyvek születnek, a honlapon megtekinthetőek. Ilyenkor áttekintjük, milyen problémák vannak, 
jellemzően a főtitkár válaszolta meg a kérdéseket, kifejeztük aggályainkat több esetben is, pl amikor nem 
történt meg időben a Mastercard szerződés teljesítése, és majdnem nem kaptuk meg a második 5 millió 
forintot, vagy a BAM fejlesztésekkel és az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatban, hogy  igenis a 
szervezeti fejlesztéseket szakértők bevonásával tegye meg az elnökség. Több teljesítésnél kérdéseket 
tettünk fel, pl. az „együtt közlekedünk” kampányban, volt ellenőrzés a holland rajzpályázat kapcsán is és a 
munkaszerződések kapcsán is.. És igen, jó lenne még tovább erősíteni a pénzügyi ellenőrzést 
is, de továbbra is jelezni fogjuk az elnökségnek az aggályainkat, pl a tagság felé folyó 
kommunikáció vagy az önkéntesség bevonása kapcsán 
 
Töreki Attila, az EB-ben az informatikát próbáltam kicsit tolni (honlap, tagság, irodai működés), erre lettek 
javaslatok, a jogszabályi megfelelésnek megfelelünk a honlapon meg amikor emailt gyűjtünk 
rendezvényeken. A számlákat Novák Peti szokta ellenőrizni, a közhasznúságit és a főkönyvi kivonatot 
pedig én néztem át. 
 
16:50 Titkos szavazás az EB tagokról  
 
16:55 A szavazatszámláló bizottság összeszámlálta az EB tagokra leadott szavazatokat. 
 

Érvényes Érvénytelen 

22 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

2015 évi költségvetés elfogadása 22 0 1 
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A szavazatszámláló bizottság érvényes és érvénytelen szavazólap mellett érvényesnek találta az EB 
tagok megszavazását. 

 
16:57 Az érvényes szavazatok ismertetése 
 

EB tagjelölt 1.  Érvényes szavazatok száma 

Bársony Zsolt 21 
 

EB tagjelölt 2.  Érvényes szavazatok száma 

Novák Péter 21 
 

EB tagjelölt 3.  Érvényes szavazatok száma 

Töreki Attila 22 
 
17.00 A közgyűlés hivatalos napirendi pontjai véget értek. 
 

Taglétszám most: 23  
 
Egyéb 
Pásztor László: jó lenne, ha valaki foglalkozna a tsz-ekkel 
LJ: fontos lenne valóban, ha lenne ennek felelőse, jelenleg most nincs 
KG: az a tsz működik jól, ha helyben nagyon ott vannak, tudják, hogy ők tehetnek helyben valamit 
pl 25 tag felett már ne minden pénz folyjék be a klubba 
 


