
�JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2012. július 9-én, 16.00-18.00-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 

�Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), EBlnök  

� Töreki Attila (továbbiakban TA), EB tag 

�Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag 

� Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

Az ülésen érintett témák:  

� Túraszervezés 

� Működés finanszírozása – tagság bővítése 

� Nyitott kérdések 

 

A napirend elfogadása 

Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok elfogadása 7 0 0 

 

LJ: Megjelent a megújult kibővített Kisokos – együttműködés a rendőrséggel.  

Elindult főváros Bubi kommunikációs munka – Braun Róbertnek köszönjük  az aktív közreműködést. 

BR: Én vállaltam. BKK-nál velünk egyformán gondolkodnak. Közlekedésen belül a kerékpározást kell 

forszírozni. Beszéltem az Index-szel és a Mol-lal, itt egy találkozót kell majd szervezni  (Kisokos – 

terjesztés). Ezt kézben tartom. 

 

1. Túraszervezés 

Hozzászólások a témában: 

LJ: Dominus Á. levelét mindenki látta. Legyen ilyen terméke az MK-nak. Ehhez szakmai munka kell, 

amelynek vannak pénzügyi vonzatai. E mellett kellenek és lehetnek önkéntesek által szervezett túrák 

is. Akkor folytatja, ha az elnökség alvállalkozóként őt támogatja az előzetesen elküldött javaslat 



szerint . Ezt a tervet kell most elfogadnunk vagy elutasítanunk. Ki kell alakulnia, hogy az MK-val lehet 

túrázni belföldre, külföldre, és ezek a túrák magas minőségűek. 

KG: Ellene vagyok – kényszerhelyzetből kiindulva lenne megoldva. Házon kívül vállalkozást MK ne 

tartson el. Ezt az MK kell, hogy csinálja. Egyenlő feltételekkel MK túra is, mert elképzelhető, hogy 

kidurran, ettől kezdve nyugodtan mehet a kettő párhuzamosan. Azt kérem, ne legyen kötöttsége az 

MK-nak a szerződésben – egyébként megfelel, amit a Zsolt letárgyalt. 

VZS: Összefoglaló készült a megbeszélésről. A leírt célokkal én sem értek egyet, ez a jövőben dől 

majd el. Fontos lenne kialakítani egy normarendszert az első túrák alapján. Nem szerepel benne: 

extra költség, hogy nagyobb létszám esetén új túravezető van (ez lehet MK-tag is). Adjunk további 

teret, de kommunikáció másképp zajlik. Felelőse lennék a témának, mert saját túrámon használnám a 

normarendszert. Hír: minisztériumi letiltása - Turizmus Zrt-vel egyetlen civil szervezet sem dolgozhat. 

BR: Nekem ez a megegyezés megfelelő: fenntartja, hogy van termékünk, egyelőre ilyen módon kell, 

ami nem zárja ki az önkéntes alapot később. Ebből a Kisokoshoz hasonló kiadvány is kialakulhatna. 

Vállalható, lényeg, hogy kialakuljon a normarendszer. 

TA: MK is szervezzen, legyen előnyünk, hogy nem szervez rá más. Azonos feltételek: 

minőségellenőrzésben tudjuk ellenőrizni, milyen a szolgáltatás. 

LJ. Összegezve: javaslom, hogy fogadjuk el a javaslatot, nem ró a szervezetünkre semmi olyan 

kötelezettséget, ami később probléma lehet. A lejárta után üljünk össze, és értékeljük az 

eredményeket.  

 

2 . Tagtoborzás, finanszírozási technikák 

Hozzászólások a témában: 

LJ: Bringás nap – Akvárium. Kiköltözik az iroda. Induló napja lehet a tagtoborzásnak. (Szlogen stb.). 

Kommunikáció: Halász Áron bekapcsolódott a PR munkába önkéntes alapon. 

KG: Munkacím: Cél: 3500. CM. Hosszútávon a legjobb megoldás lenne, ha a közösség elfogadná, 

hogy a CM hosszú távon nem lehet eredményes, az MK nélkül. A cél a fontos: legyen kerékpárbarát 

Budapest/Magyarország. Technikai kérdés, hogy ezt mindenki megértse. Egy év alatt átfut több 

tagtoborzó kampány, mindenki által megértett dolog lehet a végén. Nem meggyőzni kell, hanem 

értse meg, ez a jövő. TSz-eknek elküldtem a levelet. Levéllel kapcsolatban kérek véleményeket – ez 

alapján változtatok. Halász Áronra én is számítok. 

VZS: CM mennyire lenne az MK környékén a tervek szerint. Beforgatni a brandet az MK-ba: kritikus 

tömeg, fenntartható szervezet.  

BR: A brand a lélekről szól. Három szint: 1.: a név megjelenése, 2.: tartalom, 3.: kommunikáció. 

Fordítva kell, mint egy normál újramárkázásnál. Erősen forszírozni akár egy évig, utána lehet előjönni 

egy vizuális egyesítéssel.  

 

3. Nyitott kérdések: 



LifeCycle: 

VZS: még nem sikerült beszélni a koordinátorral.  

Honlap:  

VZS: a jövője a visszaköltöztetéssel még nem oldódik meg. Extra funkciók: döntést kell hozni és 

pénzeszköz is szükséges lesz, kb 500 eFt – újra kell építeni.  Régi adatok migrálása szinte lehetetlen 

lesz. 

TA: Laci folyamatosan halad a témával. Láttam két céget, akit meg lehetne környékezni, egyik 

Kobrizsa Ádám cége – nagyon jól dolgoznak. Legfontosabb az igénylistát összeállítani. 

 

Határozat a teendőkről a következő ülésig: 

Túraszervezés:  

- Dominus Ákos (Zöld övezet)  megállapodását elfogadjuk, októberig szervezheti a túrákat. 

Témafelelős: VZS 

- EZ a termékfejlesztésbe bekapcsolódik + Hírlevél 

- Honlap visszaköltözés, dokumentáció: VZS folyamatosan követi, ellenőrizni ezeket a témákat.  

- Kisokos terjesztése:Libri könyvesboltokban a pénztár mellé – VZS, Biciklis boltok – VZS,  

Hajtás Pajtás is terjeszti, KG minden TSz vezető lakására eljuttatja, ehhez Lagler Nóra átküldi a privát 

e-mail címek listáját. Kontroll érdekében erről levelet kapnak a TSz vezetők és az üzletek. 

 

A határozatot elfogadása.  

A határozatot a teendőkről a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 

 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Határozat a teendőkről 7 0 0 

 

 

Következő ülés: 2012. július 23, 16:00, Nyugai tér 


