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Az MK megalakulása óta részt veszek 

annak különböző tevékenységeiben, de 

ezek az alkalmak nem voltak formalizálva, 

és inkább voltak esetlegesek, mint 

valamilyen stratégia mentén felépítettek. 

Ezért, mintegy 10 évvel az után, hogy 

bekapcsolódtam a kerékpározás 

népszerűsítésébe, 2014 májusa óta már az 

elnökségben dolgozhattam. 

Az azóta eltelt másfél évben a 

tevékenységeim két prioritás mentén 

valósultak meg.  Az egyik a kerékpáros turisztika népszerűsítése és az 

MK ezen a területen végzett tevékenységeinek a fejlesztése, a másik 

pedig a szervezet hatékonyságának a növeléséért végzett munka. 

Ennek eredményeképpen elkezdődött a professzionális szemléletű 

túrák szervezése, illetve „Összetekerünk” címmel egy regionális 

turizmus és érdekképviselet fejlesztési projekt is megvalósítás áll, 

mely három területi szervezetünknek is új forrásokat biztosít a 

tevékenységeikhez.  

Az elnökségben végzett munkám során sikerült a szervezet 

hatékonyságát javító intézkedésekre javaslatokat tenni, és bár ennek 

már látható egy-két pozitív eredménye (projekt alapú működés, 

feladatok kiosztásának újratervezése), de ezen a területen még 

rengeteg további tennivaló akad.  



Menedzsment referenciák 

 a Szubjektív Értékek Alapítvány program igazgatójaként 

kulturális és oktatási projekteket, illetve társadalmi 

szemléletformáló kampányokat tervezek és vezetek 

  A Sziget Kulturális Manager Iroda szolgáltatásfejlesztési 

osztályának külsős munkatársaként a legnagyobb fesztiválok 

társadalmi célú programjait koordinálom (környezetvédelem, 

tehetséggondozás, önkéntesség, kerékpározás) 

 Az International Business School Művészet menedzsment 

tanszékén „Project and Event Management” és „Strategic Event 

Planning” modulokat oktatok 

 5 éve én szervezem az Európai Bizottság Magyarországi 

Képviseletének kulturális rendezvényeit 

 A fentieken kívül 2 további cégben vagyok tulajdonos 

 

 

 

 



Kerékpáros aktivizmus 

2004-ben lettem aktív ezen a téren, akkor még az MK jogelődjéhez 

kapcsolódva. 2007 óta vagy MK tag. 

 Legelső bringásreggeli kitalálása, megszervezése (2004) 

 Európai Autómentes Nap kerékpáros programok koordináció 

(2004-2005) 

 Active Access kampánytervezés 

 BAM rendezvényszervezések 

 CARMA pályázati elszámolás 

 túra szervezések 

 fesztiválos megjelenések szervezésében részvétel 

 KEOP támogatás szerzése 

 Összetekerünk projekt szakmai vezetése 

 Szervezetfejlesztési munka 

 

Kerékpáros turisztika 

 Bringatúrák 1994 óta, összesen 4 kontinensen 

 Kerékpáros túravezető 1999-2002, California, USA 

 tekeres.blog.hu szerkesztője 2006 óta, eddig 100+ túra 

magyar nyelvű leírása 

 Magashegyi mountain bike túrázás 2007 óta 

 

 



 

 

Célok 

 Szervezett túrák, mint közösségépítő aktivitások és egyben 

professzionális szolgáltatási csomag további fejlesztése 

 vállalkozási bevételek növelése: tanácsadói tevékenység 

bővítése, „kerékpáros ügynökség” kialakítása, turisztikai 

szolgáltatások értékesítése 

 pályázati források további kiaknázása 

 Tagság létszámának bővítése 

 Kerékpár-ipari szektoron belül tagság bővítés 
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