1

RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉS
2013. május 26. 14:00

14:00

Átrium Filmszínház, 1024 Budapest, Margit krt. 55.

László János:
Üdvözlöm kedves tagjainkat, köszönöm, hogy eljöttek, a közgyűlést megnyitom. Megállapítom,
hogy a jelenlévő tagok száma nem éri el a teljes tagság számának felét, így a közgyűlés az
alapszabályunk rendelkezései szerint határozatképtelen. Egyúttal tájékoztatom a jelen lévő
tagokat, hogy a megismételt közgyűlésre 14:30-kor kerül sor, amikor a közgyűlés a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes.

14:30

László János:
Ismét üdvözlöm kedves megjelent tagjainkat, a megismételt közgyűlést ezennel megnyitom. A
jelenlévő tagok száma: 46 fő.
Szeretnélek megkérni titeket, hogy válasszunk magunk közül egy levezető elnököt. Én Győriványi
Bálintot, az MK főtitkárát javaslom. Kérem, hogy szavazólapotok feltartásával szavazzatok,
elfogadjátok-e Győriványi Bálintot levezető elnöknek.
1. számú határozati javaslat:
A Közgyűlés levezető elnöke Győriványi Bálint legyen.
Igen: 46 / Nem: 0 / Tartózkodik: 0
1. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel Győriványi
Bálintot választotta meg a Közgyűlés levezető elnökének.

14:32

Győriványi Bálint:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a megtisztelő bizalmat. A napirendi pontok
ismertetése előtt a jelenlévő tagságból 7 együttműködő személyre lenne szükségünk: 2
jegyzőkönyvvezetőre, 2 jegyzőkönyv-hitelesítőre, 3 szavazatszámlálóra.
2. számú határozati javaslat:

Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyv-hitelesítő (1)

Jegyzőkönyv-hitelesítő (2)

2

A Közgyűlés tisztségviselőinek javaslom: jegyzőkönyvvezető: Pap Alexandra, Liptai Orsolya;
jegyzőkönyv-hitelesítők: Hevesi Edit, Zöldi Róbert; szavazatszámlálók: Killián Zsolt, Szarka Péter,
Jávor Tamás
Igen: 46 / Nem: 0 / Tartózkodik: 0
2. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel megválasztja a
Közgyűlés tisztségviselőit: jegyzőkönyvvezető: Pap Alexandra, Liptai Orsolya; jegyzőkönyvhitelesítők: Hevesi Edit, Zöldi Róbert; szavazatszámlálók: Killián Zsolt, Szarka Péter, Jávor
Tamás
Köszönjük az együttműködéseteket! Most ismertetem a napirendi pontokat, amelynek
elfogadását szavazásra bocsátom.
3. számú határozati javaslat:
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnöki beszámoló a 2012-es évről
2. Pénzügyi beszámoló a 2012-es évről
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2012-es évről
4. 2013-es gazdálkodási terv bemutatása és vitája
5. Új elnökségi tag/ok megválasztása: jelöltek bemutatkozása, szavazás
6. Alapszabály-módosítás
Igen: 46 / Nem: 0 / Tartózkodik: 0
3. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés elfogadja az alábbi napirendi
pontokat.
1. Elnöki beszámoló a 2012-es évről
2. Pénzügyi beszámoló a 2012-es évről
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2012-es évről
4. 2013-es gazdálkodási terv bemutatása és vitája
5. Új elnökségi tag/ok megválasztása: jelöltek bemutatkozása, szavazás
6. Alapszabály-módosítás

14:40

1. NAPIRENDI PONT: ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2012-ES ÉVRŐL
László János:
Hogy valami jóval kezdjem: a tagság 400 fővel nőtt. De – a tavalyi közgyűléshez hasonlóan –
sajnos több negatívumról is szót kell ejtsek.
Elnökség munkája, változások
Fontos előrelépés lenne, ha az MK végre nem pár ember nyakán nehezedne, és többen részt
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vennének a felelősségvállalásban. Alapszabályt is módosítottunk, de most is csak egy két
elnökségi tag viszi az érdemi munkát.
Tagság felelőssége
Nincs a tagság részéről ellenőrzés, nincs számon kérve a munkánk. A mérleg ellenőrzését is én
csináltam, amit nem nekem kellene csinálnom, mert így nincs meg az ellenőrzés. Meg kell
valósítani, hogy a tagság véleménye ne a fórumokon jelenjen meg, hanem az elnökség
munkájában. Kérjétek számon, hogy ne budapesti szervezet legyünk, hanem országos. Kérjétek
számon, ha az elnökség nem végzi a munkáját.
Munkatársak
A stábban is voltak gondok a financiális problémák miatt. Nagy fluktuáció volt, ez a pénzügyi
helyzetnek tudható be. Nem konkurenciaképes a fizetésünk, és nem stabil a pénzügyi
gazdálkodásunk.
Szakmai munka
Közlekedés: tényleg elkezdődött az utcán a kerékpáros integráció (pl: Miskolc, Vác). Kormányzati
szervekkel sokat egyeztettünk. De nem volt annyira hatékony, mint amiről álmodozunk.
Kampányok: legkevesebb zökkenő ezen a területen volt. Megindult az új BAM honlap, sajnos
rengeteg hibával, amit folyamatosan javíttatni kell, és ez jelentős veszteségeket okozott, mind
szakmailag, mind presztízsben. Viszont kaptunk nemzetközi dicsérő szavakat, és a problémák
ellenére sem vesztünk a lendületünkből. Az Európai Kerékpáros Szövetségen keresztül
eredményesen felléptünk az Európai Bizottságnál, hogy az Eurovelo nevesítve is a fejlesztési
tervek részét képezze. Részt vettünk a Mindenki gyalogosnak születik kampányban, mert a
közlekedés egy integrált rendszer, így fontosnak tartottuk, hogy ebben is megmutatkozzunk. A
Helyben vedd meg kampányunk idén fejeződött be, talán egy kisebb településen fogjuk folytatni.
Eredmények?
A céljainkhoz kell mérni az eredményeinket. A célunk nem a tagságnövelés, hanem a
kerékpározás növelése. Ebben nagyon jó, egyértelműen fölfelé mutató trendet látunk. 150 000
fővel nőtt Magyarországon a kerékpárosok száma. A kerékpárral közlekedők egyre gyakrabban
használják a kerékpárt.
Bajomi Bálint:
Hogyan áll most az elnöki pozíció kérdése.
László János:
Laci mintegy egy hónapja lemondott, azóta én vagyok a megbízott elnök.
Szarka Péter:
De Laci nincs itt, hogy megkérdezzük a távozásának okát. Így tőletek kérdezzük.
László János:
Laci nevében és helyett nem nyilatkozhatunk.
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Jávor Tamás:
Először János, majd Laci mondott le, most megint János az elnök. Ennek a hátteréről csak lehet
tudnunk.
Halász Áron:
Kommentálni tudjuk, de helyette nem tudjuk megmondani, hogy miért mondott le Laci.
László János:
Laci lemondott. A munkájával nem voltunk megelégedve, sem én, sem az elnökség. Kértük, hogy
írjon egy nyilatkozatot. Ezt nem tette meg, kérlek, ezt fogadjátok el így.
Hámori Zsolt:
Én a Választmányról szeretnék érdeklődni. Kik most a Választmány tagjai? Működik?
Liptay Orsolya:
Engem is beválasztottak. Igazából azonban még papíron sem létezik. Van egy levelezőlista, de
gyakorlatilag halott. Nekem erre most nincs energiám, ha lenne valaki, aki ezt összefogná,
szívesen segítek benne. Eredetileg 16 taggal állt volna fel. A protokollját kellene kitalálni, mikor
mit hol csinálunk? Azonban, ha önkéntes munkát várunk el az emberektől, akkor nem biztos, hogy
folyamatosan el tudják vállalni.
Varga Andrea:
Én is benne vagyok a Választmányban, de azóta fizetett alkalmazott is vagyok. Nem tudom, hogy
összeférhető-e, azonban a meglévő feladatok mellett nem tudom csinálni még ezt a munkát is.
Ott akadt el a dolog, hogy a területi szervezetek válasszanak választmányi tagot.
Molnár Sándor:
Én is választmányi tag vagyok. Mindenkinek sok más feladata van, nem fektettünk rá elég
energiát. Ez egy komoly szervezési munkát igényel, és ezt nem tettük meg. Online felület kellene,
ahol begyűlnének az igények, és ezt valaki összefogná. Sajnos úgy érzem, erre a feladatra nem én
vagyok alkalmas.
László János:
Nem úgy kéne működnie, hogy az iroda kitalálja, megszervezi, hanem szóljatok, hogy mire van
szükségetek, miben segíthetünk.
Kürti Gábor:
Szerintem ez nem negatívum, hogy nincs Választmány. Ha fontos lenne, hogy legyen, működne.
Azt viszont hiányolom, hogy a területi szervezeteknek nincs fóruma. Ezt kéne hatékonyan
megoldani. Levlistán kommunikáljanak az emberek. Csalódtam, hogy a területi szervezetek nem
reagálnak a fontos levélre.
Veszelovszki Zsolt:
Én sem aggódnék ennyire a Választmány miatt, hiszen az alapszabály lehetővé teszi, hogy életre
keltsük bármikor.
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Liptay Orsolya:
Szép, hogy megszavaztuk a választmányt, de nem fordítódott le konkrét feladatokra. Elvont dolog,
és a gyakorlatban nem tudjuk, mit is vár el a Klub.
Töreki Attila:
Nem a Klubnak kell megfogalmazni az elvárásokat a választmánnyal szemben, hanem fordítva.
Braun Róbert:
Egyetértek Küküvel, ez egy jó kísérlet volt, de ha nincs, akkor nincs szükség a választmányra. Az
elnökség ellenőrzése, az elnökségi munka követése a választások között – ez lenne a feladata, de
akkor ezekszerint nincs rá igény. Ami engem érdekel: a Bubi projektben való részvételt tekintettük
a nagy célnak, sokat vártunk a Bubitól. Mostanában hogy állunk mi a Bubihoz és a Fővároshoz, és
mit fogunk tenni? Azt beszéltük, hogy ez az, ami az MK-t kiemelheti és létrejöhet egy jelentős
ugrás. Másrészről, a szponzorok beszervezése egy nehéz kérdés. Mi történt azóta azokkal. Pl. MOL
és egyéb cégek, akik nyitottak voltak?
Eisler Kornél:
A Választmány és az Ellenőrző Bizottság feladata mi?
László János:
Az Ellenőrző Bizottság feladata a gazdálkodás és pénzügyi ellenőrzés. A Választmány kapcsolatot
teremt az elnökség és a tagság között. Itt lehetne befolyásolni a felelős viselkedést és
kommunikálni a vezetőséggel. És nem a különböző fórumokon.
Válaszom Robinak. A Bubi intézkedési részénél a tervezésben részt veszünk, de jelenleg még nincs
beleszólásunk a kommunikációba. Az infrastruktúratervezési rész valósult meg, a
kommunikációban még semmi. A BKK-val való szerződésünket át kell dolgozni, mert a jelenlegi
alapján nem tudunk együtt dolgozni. A Mastercarddal aláírtunk egy szponzori szerződést 10 millió
forintról. És most úgy tűnik, talán összejön valami a MOL-lal is, sajnos ezen kívül semmi nincs,
inkább visszalépés tapasztalható a területen.
Kürti Gábor:
A Bubiról az MK és a BKK között van mérnöki-tanácsadói munkáról szerződés, de ezt felmondtuk,
mert a BKK részéről jelentős a csúszás, ezért mi nem tudtuk csinálni, amit vállaltunk. Komoly
munkát végzünk ezzel kapcsolatban. Nekünk nem a kölcsönzőtelepítés a fontos közvetlenül,
hanem az ezzel elérhető kerékpárosbaráttá válás. Legyenek egyirányú utcák megnyitva, legyenek
tárolók stb. Napi rendszerességgel végzünk nekik munkát.
Győriványi Bálint:
Én elég naprakész vagyok a szerződéssel kapcsolatban. A BKK-nál van jelenleg átdolgozás alatt a
hatályos szerződésünk, továbbra is számítanak a közös munkára. Az ottani marketingcsapattól azt
hallottam, hogy a BKK kerékpárral kapcsolatos kommunikációját nagy részben rajtunk keresztül
szeretné bonyolítani.
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2. NAPIRENDI PONT: PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A 2012-ES ÉVRŐL
Zöldi B. Aliz:
Tavaly július óta nem vagyok benne az MK pénzügyeiben, az elmúlt héten próbáltam beleásni
magam, és kibogozni, de nem sikerült teljeskörűen. A mérleggel kezdjük. Ez a 2012. decemberi
állapotot mutatja. Az előző évhez képest a tárgyi eszközök értékcsökkenése csökkent. A könyvelés
nem végzett el egy kompenzációt (ez csak egy technikai lépés, az áttekinthetőséget segíti). Ez a
tavalyi mobilitási hét szakmai konferencia és kiállítás. Kérni fogom a könyvelőt, hogy vezesse
össze az eszközökkel. Aktív időbeli elhatárolások: több éven keresztül futó projekteket osztjuk le
évekre, ez egy technikai szétosztás. Itt nem volt jó az időbeli felosztás, ezért 2010 és 2011 helyett
most, 2012-ben lett kimutatva az eredmény.
Összességében rendben van a könyvelés és a mérleg, de az elhatárolás miatt az eredmény nem
korábban, hanem most jelent meg.
Eredménytartalék: a korábbi évek felhalmozott tőkehiánya vagy többlete. Az előző évi mindig
hozzáadódik. A Klub tőkéje átment pozitívba. Ennyiből végre nem tőkehiánnyal, hanem
tőketöbblettel zár a Klub.
Kötelezettségek: rövid lejáratú kölcsönök. 1 millió a mikrohitel, ez azóta kifizetésre került.
Külföldi szállítókkal szemben egy régi konferencia díja lóg, ezt talán elengedik.
2013-ban minden kifizetésre került, kivéve László János munkabére.
Passzív időbeli elhatárolások: pl. bérleti díj számla nem érkezett be, de azt terheli, akkor oda be
lehet állítani. Vagy már befolyt bevétel, ami későbbi időszakra vonatkozik: pl. Voca projekt itt lett
korrigálva (időarányosan felosztva).
Szarka Péter:
Jól értem, hogy most nullán áll a Klub?
Zöldi B. Aliz:
Tavaly decemberben igen. 6,5 millió Ft pozitív, de ugyebár ebben benne vannak a tárgyi eszközök
is. Készpénz év végén kb. 1 millió Ft volt. Jelenleg is kb. 1,8 millió van a bankszámlán, 80 ezer a
kasszában.
Bársony Zsolt:
Most akkor még vannak tartozásaink?
Zöldi B. Aliz:
Nincsenek.
Eredménykimutatás: Az első sor a szakmai tevékenységünk (tárolótervezés, oktatás stb.) ez
növekedett. (Kitér: tagdíjbevételek, támogatások, nem nevesített adomány, nevesített adomány)
A Klub magánszemélyektől lényegesen többet kapott, mint cégektől.
Kürti Gábor:
Viszont ebben már benne van a CM hatása is. Az adományládás összeg java a CM adománypólós
gyűjtésből származik.
Zöldi B. Aliz:
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Értékcsökkenési leírás: tároló, számlálók. Ezeknek van még értéke, a többi már kifutott.
Hitelkamat. (Részletezés.)
Győriványi Bálint:
Köszönjük a segítségedet, Aliz!
15:45

3. NAPIRENDI PONT: ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A 2012-ES ÉVRŐL
Bársony Zsolt:
A következő kifogásaink, észrevételeink vannak. Sok mindenre nem válaszol nekünk az elnökség,
nem jutunk elegendő információhoz. A személycserék hatását lehetett érezni a Klub munkájában.
Kiemelten szeretnénk megköszönni Varga Andi és Lagler Nóra munkáját, akik erőn felül
teljesítenek. Komoly gond, hogy önkéntes végzi az informatikai munkát, ez túl sok munka és
felelősség. Pénzügyek miatt válságon estünk át, sok munkatársat elvesztettünk. Rendkívüli EB
közgyűlés kérdéseiből sokra nem kaptunk választ.
Látjuk, hogy nő a tagság, és ez nagyon jó. Ezt nagy részben Dormán Emese munkájának
eredményeként gondoljuk, így neki is nagyon köszönjük a munkáját!
Liptay Orsolya:
Köszönjük az EB munkáját. Több erőt szeretnénk a kezébe. Külön köszönjük Töreki Attila munkáját
is, rengeteget segít a Klubnak. Emesének a külső kommunikációja nagyszerű, neki is nagyon
köszönünk mindent.
Szarka Péter:
Ha az Elnökség nem válaszolt, kérdezem az EB-t. Mit tud az EB Laci lemondásáról?
Bársony Zsolt:
Laci lemondásáról én sem tudok nyilatkozni, ez az ő tisztje. Ahogy az Elnökség sem, mi sem
voltunk megelégedve a munkájával.
Halász Áron:
5 hónap alatt nem történt meg az a változás, amit vártunk, és amire nagy szükségünk volt. Ezért
alakult ez így.
László János:
Az EB munkájával kapcsolatban egy dolgot azonban nagyon hiányolok: a Klub ellenőrzése
pénzügyi szempontból. Folyamatosan követni a könyvelést nagyon fontos lenne. Bármennyi pénzt
ellophatnék én magam a Klubtól (egyes fórumokon olvasottak szerint ezt teszem is), nem derülne
ki.
Töreki Attila:
Az informatikával kapcsolatban: volt egy rossz honlapfejlesztés, ezt most is javítjuk. Nagy gond,
hogy az irodai informatikát senki sem csinálja, csak mi, önkéntesek. Emberi erőforráshiány miatt
nem tudunk minden hibát javítani. Honlap üzemeltetése: lehetne olcsóbb tárhelyszolgáltatónk.
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Bársony Zsolt:
Kérdem Veszelovszki Zsoltot, hogy mi valósult meg a tervezett munkájából.
Veszelovszki Zsolt:
Semmi. Olyan elnökségről volt szó, aki stratégiát tervez, és azt egy operatív csapat valósítja meg a
Klubban. Én ígértem szponzorokat, de nagyon hamar kiderült, hogy arra, amit a Klub jelenleg
nyújt, nem tud most pénzt adni a piac. Ha nem áll föl olyan elnökség, amely hatékonyan
működteti a Klubot, akkor nincs helyem itt.
Bársony Zsolt:
Akkor most ezekszerint tervezed a lemondásod, és megint lesz egy választás?
Veszelovszki Zsolt:
Nem, én azt mondom, hogy ha az Elnökség nem tudja feloldani a feszültségeket, nem indul el
értelmes munka, akkor nincs értelme maradnom.
Zöldi B. Aliz:
Az EB sokféle munkát végez, a gazdálkodási rész ellenőrzésével fogtok tudni foglalkozni?
Bársony Zsolt:
Mi is csak most nőttünk fel a feladathoz. A jövőben szeretnénk negyedévente ellenőrizni.
Töreki Attila:
Ehhez az Elnökség munkáját is szeretnénk kérni. Küldtünk egy listát, de nem kaptuk meg a
kérteket. Kérjük az iroda munkatársait, hogy jobban kommunikáljanak felénk.
László János:
Kérjetek mindent a Nóritól, de nektek kell odamenni és ellenőrizni, helyettetek nem
dolgozhatunk.
Halász Áron:
Ha egy pénzügyekkel foglalkozó emberrel bővülne az EB, az segítené a munkátokat?
Bársony Zsolt:
Igen, az jó lenne, ha pl. Aliz tudna segíteni.
Győriványi Bálint:
Köszönjük a beszámolókat és a kérdéseket, most felkérem a Közgyűlés tagjait, hogy külön-külön
szavazzanak az elnöki, valamint a pénzügyi és az ellenőrző bizottsági beszámolóról. A három
szavazás között kérem a jelenlévőket, hogy ne hagyják el a Közgyűlést. Kérem Lagler Nórát, hogy
tájékoztasson a jelenlevő tagok pontos számáról.
Lagler Nóra:
50 fő (16:08)
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4. számú határozati javaslat:
Elfogadja a Közgyűlés az Elnök 2012 évi beszámolóját?
Igen: 46 / Nem: 1 / Tartózkodó: 3
4. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja az
Elnök 2012 évi beszámolóját.
5. számú határozati javaslat:
Elfogadja a Közgyűlés a 2012 évi pénzügyi beszámolót?
Igen: 46 / Nem: 0 / Tartózkodó: 4
5. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja a
2012 évi pénzügyi beszámolót.
6. számú határozati javaslat:
Elfogadja a Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2012 évi beszámolóját?
Igen: 37 / Nem: 0 / Tartózkodó: 13
6. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja az
Ellenőrző Bizottság 2012 évi beszámolóját.
16:12

4. NAPIRENDI PONT: 2013-ES GAZDÁLKODÁSI TERV BEMUTATÁSA ÉS VITÁJA
László János:
Bálinttal készítettünk egy táblázatot, ami eltér az eddigi megoldástól, de jól követhetőek a
bevételek és kiadások. Javaslom, ezen menjünk végig soronként. A 12 hónapból már eltelt elég
sok idő.
Először a Klub bevételi forrásait vegyük végig. A tagdíjbevételeknél a tavalyi számokat vettük
alapul, tehát mindenütt a legpesszimistább számokat írtuk be. Pályázatok a meglévő pénzek, amik
vagy már bejöttek, vagy biztos be fognak jönni. Támogatások, kampánybevételek: nem vettünk
bele semmilyen egyéb támogatást sem, csak ahol már van szerződés. Támasz: a tavalyi összegeket
írtuk be ez a tárolók fesztiválon való bérbeadása, ez meg fog valósulni, egyéb szakmai munkát
nem állítottuk be. Szakmai munkánál is kb. az egyharmadát állítottuk be, mint ami valószínűleg
lesz. Kölcsönök: már a jelentős részét visszafizettük.
A költségoldallal folytassuk. Bér: bértömeg a lényeges. Ez a keret az, ami megengedi, hogy picit
megemeljük a béreket. Már második éve 20%-kal kevesebb bért kaptunk, ezt szeretnénk
visszaállítani. Tagságköltségeket a várt tagságbevételhez viszonyítva növeltük. Az irodaházat
kiürítik, ezért új irodát kell keresnünk, ennek a költségeit is beleszámoltuk. TSZ támogatásokra is
elkülönítettünk idén pénzt. Szállításban nincs benne a mobiltámaszok szállítása, az a támaszok
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költségeinél jelenik meg. Webfejlesztésre is beállítottunk egy jelentősebb összeget, mert sok
probléma van vele. Szoros cashflow rendszerben dolgozunk.

Zöldi B. Aliz:
Informatikusra nem volt betervezve bér?
Győriványi Bálint:
A honlapunkat újrafejlesztetjük. Az egyik céggel, akikkel tárgyaltam, úgy adnának árat, hogy
amennyiben ők fejlesztik az oldalt, úgy a tárhely- és a rendszergazdai szolgáltatás együtt havi 3040 ezer forintot tenne ki, amit beterveztünk a költségvetésbe. Külön informatikus alkalmazottra
így nincs szükség, ami jelentős költségmegtakarítást jelent.
Zöldi B. Aliz:
A táblázatban az Active Access és Carma bevételek is szerepelnek. Azonban a tagság ne várja,
hogy a mérleg szerinti eredmény is ennyi lesz, az elhatárolások miatt.
Ortó Andi:
Főtitkári bér? Az ki? És van külön irodavezető? Ki mit csinál?
László János:
Bálint a főtitkár, ő az operatív vezető, az irodavezető pedig Nóri, ő végzi a tagságnyilvántartást,
könyveléselőkészítést, és minden egyéb adminisztrációt végez.
Veszelovszki Zsolt:
Az Elnökség pont azt szeretné elérni, hogy ne operatív szerv legyen, hanem egy stratégiaalkotó
testület. A főtitkár a cégvezető, ő neki kell a tulajdonosok akaratát megvalósítani.
Kürti Gábor:
A minden egyben volt László János, eddig.
Győriványi Bálint:
A főtitkári pozíció tartalmához végig kell vennünk, mi történt eddig. Én a Klubhoz jöttem tavaly
szeptemberben, hogy az Elnök munkáját titkárként segítsem. Rá egy hónappal János lemondott.
December 8-án Szilasi László lett az új elnök. Ő azonban másnap elutazott, így január végéig, sőt
február elején is még János dolgozott. Utána János szakmai igazgatóként dolgozott tovább, de rá
pár héttel abból is visszalépett. Azóta Szilasi László mondott le, és most János az ügyvezető elnök.
Tehát nagyon gyorsan cserélődtek a posztok és az emberek, közben persze folyamatosan kellett
csinálni a kampányokat és rendezvényeket, de minden mindig változott, és ilyen környezetben
teljesítettünk, ahogy tudtunk. A főtitkári pozíció is minden stádiumban mást jelentett. Azért
vagyunk most itt, hogy stabilizáljunk egy felállást, ami a pontos szerepeket kijelöli.
Ortó Andrea:
Nem naiv dolog mindig ugyanazt a postaköltséget, bankköltséget betervezni?
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Győriványi Bálint:
Az igazán jelentős postaköltségek a tagkártyák, illetve a BAM! oklevelek postaköltségei. Ezeket
beépítettük külön a költségoldalba, a maradék, hétköznapi ügyek postázását állítottuk be
átlagosan így.
Jávor Tamás:
A kölcsönöknek nem láttuk a kamatait költségként.
László János:
Mert azok kamatmentesek voltak.
Halász Áron:
A tárolótelepítésre nem terveztünk be bevételt. Miért?
László János:
Mert bár szeretnénk vele foglalkozni, de jelenleg nincs rá ember, nincs rá kapacitás, ezért nem
mertük betervezni. Ha lesz, akkor jó bevételi forrás, de nem számolunk vele.
Molnár Sándor:
A Mastercardos szerződésben mire szerződtünk?
Győriványi Bálint:
Tavaly decemberben kezdem el velük tárgyalni, és nem rég állapodtunk meg. Szeretnének
megjelenni a kerékpáros világban, fontosnak tartják a kerékpározás ügyét. A Mastercard /
Maestro kártyával fizetők 10 % kedvezményt kapnak majd a tagdíjból, illetve az új honlapunknak
és a karácsonyi tagtoborzó kampányunknak ők lesznek a főtámogatói.
Hámori Zsolt:
Ha a Választmány működni kezd, akkor a területi szervezetek utazási költségei is megjelennek?
László János:
Azok a területi szervezeti költségekben jelenik meg.
Zöldi B. Aliz:
A Mastercard szerződés támogatásról szól. Ez áfamentes támogatás?
Győriványi Bálint:
Igen.
Liptay Orsolya:
Most volt az utolsó CM. Kükü, milyen stratégiai lépések lesznek a tagok bővítésére?
Kürti Gábor:
Ez volt az utolsó CM, de ez nem jelenti azt, hogy ez volt az utolsó felvonulás. Ha alkalmas az MK a
Sternfahrt megvalósítására, mint Berlinben, akkor majd lesz. Harcos korszak lezárásán vagyunk
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túl. Most egy év alatt föl akarjuk húzni a taglétszámot. Ehhez azonban a területi szervezetek
megerősítése nagyon fontos lenne. A jelenlegi rendszer tarthatatlan. Ezért merült fel az ötlet,
hogy a nettó tagdíj fele legalább maradjon helyben a TSZ-nél. Amíg ez nem valósul meg, addig
nem nagyon fog növekedni a taglétszám. A helyi szolgáltatások ott is valósuljanak meg. Legyen a
helyi TSZ érdeke a tagbővítés. Több konkrét célt ki kéne tűznie az MK-nak. Bevonó dolgok. Stb.
László János:
Sikerült megnyerni magunknak egy online marketinges szakembert, aki segít az MK tagság mint
terméket létrehozni és marketingelni.
Dormán Emese:
A Mastercard támogatásával mi elesünk tagonként 10% bevételtől, ha jól értem.
Győriványi Bálint:
A Mastercard / Maestro kártyával fizetők valóban 10%-kal kevesebbet utalnak majd, és ez kiesés
nálunk, erről az oldalról. Azonban, ha minden jelenlegi tagunk ezentúl MC kártyával fizetne, akkor
az maximum 1,3 millió forint kiesés lenne nekünk, az MC támogatás viszont ennek többszöröse. A
tagdíjbevételeknél már ezt a csökkentett összeget vettük egyébként figyelembe. Ez nekünk
mindenképpen nagyon nyereséges üzlet, a Mastercard fontos támogatónkká vált.
Kürti Gábor:
A plusz karácsonyi belépők biztosan többet hoznak, mint amit vissza kell fizetni.
Veszelovszki Zsolt:
Nem várhatjuk el, hogy a szponzorok ne kapjanak cserébe valamit a pénzükért. Ez teljesen
életszerű.
Győriványi Bálint:
Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a 2013-as gazdálkodási tervet. Kérem Lagler
Nórát, hogy tájékoztasson a jelenlevő tagok pontos számáról.
Lagler Nóra:
49 fő (16:59)
7. számú határozati javaslat:
Elfogadja a Közgyűlés a 2013 évi gazdálkodási tervet?
Igen: 44 / Nem: 0 / Tartózkodó: 5
7. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja a
2013 évi gazdálkodási tervet.
Győriványi Bálint:
A következő napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt 10 perc szünetet rendelek el.
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17:12

5. NAPIRENDI PONT: ÚJ ELNÖKSÉGI TAG/OK MEGVÁLASZTÁSA: JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA, SZAVAZÁS
Győriványi Bálint:
Mivel eddig a percig sem érkezett online jelentkezés az elnökségi tagi kiírásunkra, így lehetővé
tesszük a Közgyűlésen való szóbeli előterjesztéssel való jelöltetést. Kérdezem a Közgyűlés
résztvevőit, van-e itt olyas valaki, aki részt szeretne venni a Kerékpárosklub elnökségének
munkájában, hogy hathatós hozzájárulásával segítse a szervezet sikerét.
Hevesi Edit jelentkezik
Máris van egy jelöltünk! Edit kérlek, fáradj ki, és pár mondatban mutatkozz be a Közgyűlésnek.
Hevesi Edit:
A debreceni területi szervezet eddigi vezetőjeként nem rég költöztem Budapestre. Régebben
gondolkodtam már a jelölésen, de tartottam tőle, esetleg nem lenne elég időm a hatékony
részvételre – mivel azonban most senki nem jelentkezett, gondoltam, belevágok.
A területi szervezetekkel kapcsolatos dolgokban tudnék a legjobban a szervezet segítségére lenni,
illetve olyan stratégiákat szeretnék kidolgozni, ami a területi szervezetek munkáját hivatott
segíteni. Budapesten van terméke a Kerékpárosklubnak, ami eladható, de előrelépés szükséges
vidéken is, hogy egy vidéki városban is megérje tagnak lenni (pl. a biztosítás nem elég). Más
megközelítés szükséges, a helyi sajátosságok figyelembevételével. A területi szervezetek
működését hatékonyabbá kell tenni és motiválni – a kiégés, lemorzsolódás napi szintű probléma.
A Kerékpárosklubnak több lábon kellene állnia, hogy elmondhassa, valóban országos szervezet.
Ennek megvalósítása az elsődleges célom.
Győriványi Bálint:
Köszönjük a bemutatkozásodat. A Közgyűlés résztvevőin túl megkérem az Elnökség tagjait is, hogy
kérdezzenek Edittől.
Kürti Gábor:
Az elnökségi ülések kezdete általában délután 4-5 óra – meg tudod-e oldani, hogy akkor te is ott
legyél?
Hevesi Edit:
Igen, meg tudom oldani.
Veszelovszky Zsolt:
Én nagyon örülnék, ha vidéki tag is lenne – millió olyan probléma van, amiről ha többet tudnának
a vidéki szervezetek bevonása révén, többet lehetne tenni.
László János:
Nagy öröm lenne, ha Edit bekapcsolódna, mivel a területi szervezeti munkáról nagyon sokat tud.
Jávor Tamás:
Van-e tapasztalatod szervezet vezetésében?
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Hevesi Edit:
Vezettem áruházat, illetve területi szervezetet is, így azt hiszem, elegendő a tapasztalatom.
László János:
Jómagam részt vettem Edit több rendezvényén is, és nyugodtan állíthatom, nagyon jó vezető
alkat.
Győriványi Bálint:
Ha több kérdés nincs Edithez, akkor én fordulok kérdéssel a Közgyűléshez: van-e még esetleg
jelentkező, aki részt venne az Elnökség munkájában. A következő napirendi pontban az
alapszabálymódosításon belül dönteni lehet az eddigi öt helyett hatfős Elnökség működtetéséről,
így nem kizárt, hogy mindkét jelölt bejusson az Elnökségbe.
Nincs jelentkező.
Mielőtt tisztújító szavazást rendelnék el, az esetleges áthatások (6 fős elnökség) miatt a következő
napirendi pont megvitatását javaslom.
17:24

6. NAPIRENDI PONT: ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS
László János:
Az Alapszabályunk módosításának terve egy mondatban: az elnök hatásköre csökken, az
elnökségé nő. Változatási javaslatok: a közgyűlésről 30 nappal előre kelljen értesítést küldeni az
eddigi 15 nap helyett, az elnökségi ülésre a meghívó 3 nappal előtte az eddigi 15 nap helyett, az
elnökség hatásköre: irányítás, működés, gazdálkodás (ezt delegálhatja a titkárra), szervezi a
titkárság munkáját. Illetve, itt kell döntenünk arról, hogy legyen-e 6 fős az Elnökség.
Győriványi Bálint:
Ennél a pontnál kérdezem, hogy van-e esetleg más jelentkező is az elnökségi tagságra.
Nincs jelentkező.
László János:
Ebben az esetben a 6 fős elnökségi kérdés tárgytalan, így maradjon 5.
Szarka Péter:
Az Elnökség feladata legyen a stratégiaalkotás is, mivel jelen pillanat szerint operatív ügyintéző
szerv.
Győriványi Bálint:
A következő kiegészítést kérem felvenni: „Az elnökség az egyesület stratégiaalkotó, operatív
ügyintéző szerve”. Amennyiben más módosítási javaslat nincsen, kérem a tisztelt Közgyűlést,
először határozzon az egységes alapszabály-módosításról. Kérem Lagler Nórát, hogy tájékoztasson
a jelenlevő tagok pontos számáról.
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Lagler Nóra:
50 fő (17:35)
8. számú határozati javaslat:
Elfogadja-e a Közgyűlés, hogy az ismertetett alapszabály-módosítási javaslatokról egységesen,
egy szavazással döntsön?
Igen: 46 / Nem: 2 / Tartózkodó:2
8. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja, hogy
az ismertetett alapszabály-módosítási javaslatokról egységesen, egy szavazással dönt.
9. számú határozati javaslat:
Elfogadja-e a Közgyűlés az ismertetett alapszabály-módosítási javaslatokat, és ezzel megszavazza
az új Alapszabályt?
Igen: 47 / Nem: 0 / Tartózkodó: 3
9. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza az
ismertetett alapszabály-módosítási javaslatokat, és ezzel megszavazza az új Alapszabályt.
Győriványi Bálint:
Még mielőtt megkérem a tisztelt Közgyűlést, hogy Hevesi Edit elnökségi tagságáról döntsön,
megkérdezem, hogy tekintettel az egyetlen jelölésre, szükségesnek látja-e a titkos szavazást, vagy
az Alapszabály rendelkezéseitől esetileg eltérve, a szavazólap feltartásával történjen a szavazás.
Vita a titkos szavazás kérdéséről.
Mivel a nyílt tisztújító szavazásnak van legalább egy ellenzője, így a továbbiakban az
Alapszabálynak megfelelően, titkosan szavazunk a jelöltről. Kérem Lagler Nórát, hogy
tájékoztasson a jelenlevő tagok pontos számáról.
Lagler Nóra:
50 fő (17:40)
Győriványi Bálint:
Megkérem a tisztelt jelenlevőket, hogy kitöltését követően dobják be szavazólapjukat a
szavazóládába. Felkérem szavazatszámlálóinkat, hogy számolják össze a szavazatokat. A számlálás
idejére szünetet rendelek el.
Szünet
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Győriványi Bálint:
Ismertetem a szavazás eredményét.
Szavazásra jogosult, jelenlévő tagok száma: 50 fő
Nem szavazó tagok száma: 2
Érvényes szavazatok száma: 46
Érvénytelen szavazatok száma: 2
Hevesi Editre érkező érvényes szavazatok száma: 46
10. számú határozat:
Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza,
hogy Hevesi Edit a Magyar Kerékpárosklub elnökségi tagja legyen.

17:55

Győriványi Bálint:
Mindenkinek köszönjük a részvételt, Editnek pedig sok sikert kívánunk elnökségi munkájához. A
Közgyűlést berekesztem.

Kmf.
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