
�JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2012. július 23-án, 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  

� Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

Az ülésen érintett témák:      

� Tagtoborzó kampány 

� Területi Szervezetek 

� Honlap 

� TÉT platform 

 

A napirend elfogadása 

Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodo

tt 

Napirendi pontok elfogadása 4 0 0 

 

Tagtoborzó kampány 

Hozzászólások a témában: 

LJ: Kampányterv megbeszélése, véglegesítése sürgős. Szlogen, név kell. E-mail vagy levél 

kiküldése a különböző tagcsoportoknak az első. 1. Célcspoport:  a jelenlegi tagok (köszönet, 

hozzanak legalább egy plusz embert). 2: két alcsoport: 2 éven belül lemorzsolódott MK tagok, és 

a 2 évnél régebben kiesett tagok – hasonló levél + kérdőív, miért nem hosszabbított (max. 4 

kérdés . Harmadik csoport: CM és környéke. Negyedik: „idegenek”.  

BR: Üzenet : MK vérét adja a kerékpározásért, de ehhez tagnak kell lenni. TSz vezetők területi 

gyűlésen az aktív tagoknak mondják el, ill. küldjenek levelet.  

Szlogen lehetne: Lépj be, hogy tekerhess! 



A tagságra legfőképp legitimáltság miatt van szükség. Sok ember, sokféle lehet.  

KG: Azon dolgozom, ne fusson zátonyra az ügy. Az emberek még nincsenek meggyőzve arról, 

hogy az MK előre mozdítja a kerékpározás ügyét.  Már tervezhetjük a kampány elemeket, de 

előbb szeretnék találkozni az aktivistákkal. A levélben már szerepeljen a tagszámláló. Videót is 

lehetne készíteni. 

 

Területi Szervezetek 

Hozzászólások a témában: 

KG: A szervezett és megtartott első  találkozó konklúziója: nem éreztem nagy sértődéseket, jó 

hangulat volt. Megértették a mondandómat, lehet számítani rájuk. CM és MK összevonásához 

pozitívan álltak. 

EZ: TSz-ekre szükség van ahhoz, hogy a klub működjön. 

 

Honlap 

LJ: Tájékoztatásul: megkerestem Kobrizsa Ádámékat, holnap jönnek tárgyalni a témában. 

 

TÉT Platform 

LJ: A TÉT egy szakmai nyilvánosság. Bam!-nak újabb teret nyitunk, és nem kerül pénzbe. 

Csatlakozzunk-e? 

 

Egyéb: 

BR: Augusztus 8-ra van időpontunk a MOL-hoz. 

LJ: MOL előzményeket leírom.   

 

Határozat a teendőkről a következő ülésig: 

- kiküldendő e-mailek megfogalmazása. Felelős:János 

- kérdőívhez 4 kérdés összeállítása. Felelős: Erdős Zoli 

- Üzletek, partnerek MK beléptető hellyé válásának módjára javaslat augusztus 10-ig.  

- Felelős: Erdős Zoltán 

- TÉT platformhoz csatlakozik az MK 

A határozatot elfogadása.  

A határozatot a teendőkről a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Határozat a teendőkről 4 0 0 

 

Következő elnökségi ülés: 2012. augusztus 13. 16.00 óra 


