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Amióta az eszemet tudom, kerékpárral közlekedem mindenhol. Vidéken egy fejér 
megyei élek, de a napi munkám miatt alighogy beérek Budapestre, már veszem is 
elő a kerékpáromat a csomagtartóból, és azon folytatom utamat. Szakmai életem 
legnagyobb részét a PORT.hu szabadidős portál kitalálásával és felépítésével 
töltöttem, és mindezt nyeregben ülve oldottam meg - emlékszem, régebben még 
mindenhol valami furcsa szerzetnek találtak, amikor fontos megbeszélésekre 
kerékpárral érkeztem. Ma már más a helyzet: ma már rengetegen vagyunk, és a 
legtöbben már kezdik érteni, hogy a városi létezésben és működésben mit jelent a 
kerékpározás. A folyamat elkezdődött. 
 

Szeretek így közlekedni, szeretem a kerékpáros kultúrát, de nem vitatható: még sok 
a hiányosság, sok szempontból szükség van a fejlesztésekre. Azonban az igény már 
annyira nagy, hogy a változás elkerülhetetlen. A Magyar Kerékpárosklub nem kisebb 
feladatot tűzött ki a hajójára, mint hogy ő fogja ezt a változtatást véghez vinni, ő 
biztosítja a szakmaiság és a társadalmi népszerűsítés megvalósítását. A feladat 
nagy, de annál is fontosabb és aktuálisabb.  
 

Bár a Magyar Kerékpárosklubnál jelenleg is elnökségi tag vagyok, de az elmúlt 
időszakban nem tudtunk maradéktalanul haladni az érdemi munkával. Én ezt a 
megállást annak tulajdonítom, hogy az Elnökség és a Klub tényleges 
munkacsoportja nincsen jól összehangolva. Fontos, hogy az elhivatott elnökségi 
tagok komoly befolyással és kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek, hogy a lehető 
legtöbb irányból tudjunk segítséget és közreműködőket találni, de ez mit sem ér, 
ha közben a Klub dolgozói nincsenek jól becsatornázva, a szervezési irányok nem 
kerülnek kidolgozásra és végrehajtási fázisba. Ezért tartom elengedhetetlennek, 
hogy a Klub Elnöksége és dolgozói közé egy ügyvezetői poszt kerüljön beiktatásra, 
aki egy személyben gondoskodik a visszacsatolt kommunikációról, az irányok 
projektekké alakításáról és végrehajtásáról. Én a Kerékpárosklub sikerességét ennek 
a rendszernek a felállításától teszem függővé. 
 

A Magyar Kerékpárosklub elnökségi tagjának lenni egyrészről kitüntetés, másrészről 
komoly felelősség. Én biztos vagyok benne, hogy a Klub jelenlegi támogatói 
csoportjának megfelelő összefogásával nagyon jelentős eredmények hozhatók létre, 
ráadásul a támogatói csoport még közel sem érte el végleges nagyságát. Hiszem, 



hogy elnökségi tagként egy jól definiált munkacsoporttal együttműködve komoly 
hozzáadott értéket tudnék képviselni. 
 

2013 legfontosabb feladata szerintem a szervezet pénzügyi stabilitásának 
megteremtése és ez új az ügyvetői funkcióval kiegészített szervezet felállítása lesz. 
Én társadalmi munka feladatnak megfelelő, stratégiát, lobbierőt adó "gyenge" 
elnökségben és egy nagyon erős, profi végrehajtó szervezetben hiszek.  
 

Személyes feladatként a szponzorációs, a klub életében nagyon fontos pénzszerző 
tevékenység elindítását tartom, amit a jelenlegi elnökség vége felé kezdtünk el 
komolyabban megalapozni és az első tárgyalásokat lefolytatni. Ezt a munkát 
szívesen vinném tovább, ha a fent említett szerkezeti változások is létrejönnek. 
 


