
 

JEGYZŐKÖNYV 

         A Magyar Kerékpárosklub 2012. május 21-én, 17.00-19.00-ig megtartott elnökségi üléséről 

 

Jelenlévők: 

 Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag 

 Erdős Zoltán (továbbiakban EZ), elnökségi tag 

Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag 

László János (továbbiakban LJ), elnökségi tag 

 Töreki Attila (továbbiakban TA), EB tag 

Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag 

 Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 

Szemere László MK tag (vendég) 

Varga Andrea MK tag, választmányi tag (vendég) 

 

 Napirendi pontok: 

• Feladatok felosztása az előző ülésen elhangzott javaslatok szerint 

• Programok 

• Ügyvezető személye és feladatai 

A napirend elfogadása 

Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok elfogadása 6 0 0 

 

LJ: Az írásos javaslatokat kell először megbeszélnünk. 

BR: Én a szemléletváltást dolgoztam ki. Szerintem mostantól a hangsúlyt a BUBI-ra kellene 

helyeznünk. Ez a legnagyobb figyelmet felkeltő dolog a közeljövőben. E mellett a meglévő 

kampányokat folytatni. A kommunikációban priorizálni kell. A szemléletváltás hosszú távú dolog.  A 



BUBI országos téma, ami nagy figyelmet fog kapni. A kommunikációs témában és sok minden 

másban is hasznosíthatjuk a BUBI-t. 

Kommentárokat kell készítenünk a történő eseményekkel kapcsolatban, heti rendszerességgel. (MK 

vélemények.) 

LJ: Ki a felelőse? 

BR: Én lennék, és viszem ezt a vonalat, kidolgozom a menetét. 

LJ: Van egy szerződésünk a BKK –val a BUBI-kommunikáció minőségbiztosításra.  

KG: Kicsit szűknek érzem. a területet. Pont a számokat kellene meglovagolni. Európában 

Magyarországon példa nélkül emelkedik a bringások száma. A médiába nem megy át ez az üzenet 

sem. 

BR: Ez egy létező kockázat. Nekem az a feladatom, hogy a szemléletváltást hogy lehetne a 

leghatékonyabban megtenni.  Az a kérdés, nekünk mit kell csinálnunk, melyik utat választjuk. 

LJ: Megpróbáljuk eljuttatni a számok üzenetét a BUBI hajóján keresztül. 

VZS: Az én vesszőparipám, hogy az MK nem létezik, mint brand, és ezen ez sem fog lendíteni, de én 

is egyetértek. Egyébként elég lenne a névben csak a Kerékpárosklub. 

 

EZ: Vázlatosan ismerteti az általa írt anyagot – felmérés a tagságról, viszonyukról a szervezethez, belső 

kommunikáció, önkéntes menedzsment, taglétszám bővítése. 

KG: Ehhez csatlakoznék: az összes sejtet meg kellene keresni és minőségi beszélgetéseket 

lefolytatni. A belső kommunikáció valóban rendszeresen lefullad. A brand két irányban erősítendő: 

média, és hogy az emberek minél többet tudjanak az MK-ról.  

LJ: LJ: Konkrét tervet lenne jó látni. Ettől miért lesz jobb a brand, és ismertebb az MK? 

KG: Ez arra jó, hogy megkössük az embereket. 

 

VZS: Két résznek álltam neki: az egyik – a legfontosabb – a turisztikát elkezdtem feltérképezni, hogy 

most milyen irányban haladnak.  A Magyar Turizmus Zrt-nél is rájöttek, hogy a biciklis turizmusra lehet 

nagyban építeni. Világító mezeket fognak gyártatni – 20 000 db – ezt egy szervezeten, esetleg az MK-

n keresztül lehet futtatni. Infrastruktúra felmérések: az MK vállalja-e? Szeptembertől a biciklis 

térképeket újra akarják nyomtatni - túraútvonalak. Stratégiai szövetséget szeretnénk kötni az MK-val. 

BR: Metódust kellene kidolgoznunk. Mindnyájunknak a saját területünkkel kapcsolatban le kell ülni 

Jánossal és a stábbal. Amikor valaki kifelé képviseli az elnökséget, jóváhagyási processzussal az 

elnökség felé ismertetni kell. 



LJ: Mindenhol látnunk kell, mit akarunk bevállalni, és mik a források. Fontos kérdés ki foglalkozik 

azzal, hogy minél többen tudják meg, mi is az MK. 

VZS: Én fogok vele foglalkozni. Piaci szemlélettel kell mindent átnézni. Ha az MK brandje rendben 

van, akkor pl. meg lehet jelenni a szponzorok között is. 

 

L.J. Fontos döntenünk az ügyvezető személyéről az előzetes javaslatot elküldtem. Javaslom Bojtor 

Alízt a feladatra. 

(BR: Nekem most el kell mennem, az ügyvezető témában támogatom Bojtor Alizt.)  

Továbbiakban jelenlévő létszám 5 fő. 

EZ: Költségvetésileg hogy néz ez ki pontosan? 

LJ: Marad a fizetése, és ellátja a további feladatokat is. Egyelőre korlátozottak a lehetőségeink. 

Előzetes megállapodásuk szerint én viszem a szakmai ügyeket, a többit Aliz. 

VA: Aliz mellett mondanám: nagy előny, hogy ismeri a munkát és mi is jól ismerjük őt. Az elnökségi 

munka megújuló, változó folyamatában ez előny lenne. 

KG: Fajsúlyos kérdésem lenne: az MK-nál van egy régi terv arról, hogy a tagdíj fedezze a működést. 

Milyen szinteknél képes eltartani a tagdíj az irodát? 

LJ: A német kerékpárosklub sem tudja a saját munkáját a tagdíjból finanszírozni, a bevételük 60 

százaléka a tagdíj. (kb 30 000 tag) 

VZS: Az MK szakmai súlyához nem feltétlenül sok tag kell. Ez az elvégzett eredményes munka és 

annak kommunikációjának a fontos.  

LJ: Aki szolgáltatást vesz, az befizet a 2. évben, aki támogatásnak lép be, az már nem. 

KG: Nem szolgáljuk ki egyik csoportot sem. 

VZS: Milyen sűrűn megy a tagoknak hírlevél? 

SZL: Most szünetel, mert akinek a feladat volt, már nem dolgozik itt. 

KG: Én foglalkoznék ezzel, mert pont ezt hiányolom. 

VZS: Hárman, Kürti Gáborral és Szemere Lacival üljünk le ezt megbeszélni. Havi rendszerességgel 

hírlevél ki kell, hogy menjen. 

KG: Ez az én programom. Minden egyes területi, szakmai műhelyből kapjak beszámolót, amiből 

kiválogatom az anyagokat és bizonyos szempontok szerint tematizált anyagot készítek. 

LJ: Irodavezető a stábon belüli input-okat összegyűjti a számodra. 

 



LJ: Összegezve: a vállalt témákat, programokat kidolgozza mindenki. VZS-vel a turizmus témában 

összeülünk – további tárgyalások szükségesek a lehetőségekről.  

Ügyvezető ügyében döntenünk kell. 

VZs: Alizt meg kellene hallgatni személyesen a következő ülésen. 

EZ: Stáb tagjaival beszélgessünk, a következő elnökségin mindenki mutatkozzon be . 

LJ: KRESZ ügyben ismét elindult politikai szinten egyeztetés, azt az álláspontot képviseljük, hogy a 

toldozgatást nem támogatjuk, új KRESZ kell. Holnap tájékozódni fogunk. 

 

Határozat a teendőkről a következő ülésig: 

- mindenki részletesen kidolgozza saját területének programját 

- hírlevélről Kürti Gábor, Szemere László, Veszelovszki Zsolt egyeztet 

- turizmus témában László János Veszelovszki Zsolttal egyeztet 

A határozatot elfogadása.  

A határozatot a teendőkről a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 

 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Határozat a teendőkről 5 0 0 

 

 

Következő elnökségi ülés időpontja: 2012. június 4. 16.15 


