
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Kerékpárosklub 2013. május 29-én megtartott elnökségi üléséről 

Jelenlévők: 

László János (továbbiakban LJ), ügyvivő elnök 

Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag 

Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag 

Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag 

Győriványi Bálint főtitkár 

Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), ellenőrző bizottság, elnök 

Töreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrző bizottsági tag 

Novák Péter (továbbiakban NP., ellenörző bizottság tag) 

Dormán Emese, vendég,  

Varga Andrea, vendég 

Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

Az ülésen érintett témák:  

1.  Kerékpártároló-telepítés projekt kezelése, közlekedési munka 

2.  Az év eseményeinek tervezése (ez a gyakorlatban a felelős kijelölését jelenti e terv elkészítésére) 
 
3.  Pályázatokon indulás kérdése 
 

4. Rendőrség és MOL tárgyalások 

5.  Az elmúlt időszak hibáinak és hasznainak elemzése (hogy azokat ne kövessük el többé, és hogy 
a használható dolgokat meg vigyük tovább - ismertető: VZsolt)  

6.  Az elnökségi munka folyamatának kialakítása, tekintettel az új alapszabályra: szakmai 
felelősségek, döntések formalizálása stb., az elnök feladatainak pontosítása 

7.  Elnökválasztás  
 

8.  A stáb munkaköreinek megállapítása, új munkaköri leírások készítése 

 

A napirend elfogadása 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

Napirendi pontok elfogadása 4 0 0 

 



 

1. Kerékpártároló-telepítés projekt kezelése, közlekedési munka 

LJ: Tájékoztatásul: át fog alakulni a terület. Javaslat: Glász Attila pozíciójára Kilián Zsoltot vegyük 

fel. Az erőforrásokat egy minőségbiztosítási struktúra kialakítására fordítjuk. MK szakmai 

állásfoglalásainak kialakítása, szakmai rendezvényeken való részvétel, és a mobiltárolók 

üzemeltetése: ezek a feladatok tartoznának Kilián Zsolt munkakörébe. KZS. Egy hónap alatt készíti 

el a munkatervet, célokat határoz meg, ezt az elnökség megkapja jóváhgyásra. Dönteni az 

elnökségnek majd a felvételéről kell. 

Hozzászólás: 

KG: Munkakör finanszírozása: 

LJ: 2 forrásból: fizetés és vállalkozóként a mobiltárolókat, 30 % nettó jutalékért. 

 

2. Az év eseményeinek tervezése (ez a gyakorlatban a felelős kijelölését jelenti e terv 

elkészítésére  

HE: Részletes naptárat kell készíteni a stratégia alapján az eseményekről, amiről előre át lehet 

tekinteni az eseményeket. Az esemény előtt elég a részletesebb feladatokat kidolgozni. 

Hozzászólás: 

LJ: Már most sok esemény van előjegyezve, jó lenne, ha HE.már ezeket is látná (eseménynaptár). 

HE: Határidőket, főbb feladatokat tartalmazó naptárra gondolok – még ha jön is hozzá menet közben 

esemény -, ami egész évre vonatkozhat. 

GYB: Ez átfedésbe kerülhet az irodai naptárral. 

NP: Hónapokkal az esemény előtt a főbb vonalakat meg lehetne már beszélni, és ez alapján 

ütemtervet készíteni később. 

 

3. Pályázatokon indulás kérdése 

LJ: Holnap 1 pályázatot adunk be – do the right mix - a jövő évi szezonnyitó nappal, laza 

körvonalakkal, amibe több eseményt be lehet később még építeni. 

Hozzászólás: 

KG: Részemről a tervezett csillagtúra szakmailag felvállalhatatlan, nincs ebben tapasztalatunk. 

LJ: BKK is bead egy pályázatot, ami a BUBI-hoz kapcsolódó bebiciklizés, ami a Klubon keresztül 

kerülne megvalósításra. 

 

Veszelovszki Zsolt 17,10-kor megérkezik. 

VZS: A Szevasz Tavasz rendezvény pénzügyi-számlázási eseményeit tisztázni kell. 

1. Határozat 

A Klub 4 oldalú tárgyalást kezdeményez, a megkereső levelet GYB írja meg. 

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 



1. Határozat elfogadása 5 0 0 

4. Rendőrség és MOL tárgyalások 

LJ: Rendőrség: ma délelőtt tárgyaltunk arról, hogy hasznos és valós információkon alapuló 

sajtókommunikációs eseményt rendezünk rövid távon, valamint felkértek arra, hogy adjunk éves 

kampányötleteket a kerékpározásról. Készül egy beszámoló a megbeszélésről. Ajánlatot fogunk adni 

számukra ezen kívül a balestek elemzésére is a felkérésük ala 

Hozzászólás: 

VZS: Direktben meg kellene tudni,mekkora és  hogyan akarják a keretüket felhasználni. Dolgozzunk 

majd együtt az ügynökségükkel . 

LJ: Először ötleteket kell kitalálni. 

KG: Csak konkrét dolgokról tárgyaltatok, vagy volt más is?  

LJ: Emese készített egy 16 oldalas anyagot. 

 

LJ: MOL: meg akarnak velünk állapodni, pénteken fogunk velük tárgyalni. Döntés közösen kell 

meghozni a megállapodásról. Fesztiválok: a bringatároló a tervek szerint Kerékpárosklub megjelenés 

lesz újra. 

Hozzászólás: 

VZS: meg kellene ismerni előzetesen a kerékpáros stratégiájukat. 

LJ: Ezért is megyünk tárgyalni velük. 

 

5.  Az elmúlt időszak hibáinak és hasznainak elemzése (hogy azokat ne kövessük el többé, és 

hogy a használható dolgokat meg vigyük tovább - ismertető: VZsolt) 

VZS: Keveset tudtam a Klubról, vártam egy jól strukturált anyagot – ez nem történt meg, mert nincs a 

Klubnak elegendő és megfelelő minőségű eladható „terméke”, brandje. A Kerékpárosklubról nem 

hallottak a tárgyalópartnerek. Meg kell fogalmazni, hogy miben működik másképp egy civil szervezet, 

mint egy vállalat, mert ezt sem látom itt jelenleg - mert ha egy céghez hasonlóan működik, akkor a 

korábbi javaslataimat végre lehetne hajtani: stratégia  kidolgozása, végrehajtása a stáb részéről, a 

folyamatok kontrollálása, ellenőrzése. Így megfelelő termékeket is ki lehet alakítani. Nem lett 

kialakítva struktúra, valamint egy ember is lehet egyszemélyes vezető, civil szervezet is működhet 

így.  

Rengeteg pénz van a kerékpározásban, amivel a Klub nem tudott élni. A cél sok esetben háttérbe 

került, bizonyos mérlegelések miatt. Több részcélt kell kitűznünk. Eddig csak egy ilyet tapasztaltam a 

Klubban, a tagság növelését. A célokat együtt kell meghatároznunk területenként. 

Hozzászólás: 

LJ: Amit felvázoltál, úgy kellene működni a Klubnak. Fel kell mérni, mik voltak a rossz lépések hibák, 

amik mégsem tették lehetővé, hogy ez elinduljon.. 

KG: 1 év úgy telt el, a többéves, nagy leterhelődés után János szeretett volna pár dolgot átadni, és 



ennek a formáját a sok személyi és strukturális változás miatt eddig nem sikerült megtalálni. 

LJ: Nem volt strukturált a munka, egy csomó minden vittem, amihez nem értek. 

GYB: Küldetése van a Klubnak – ez látszik a honlapon -, de terméke valóban nincs.  

Stratégiát-strukturát akkor tudunk építeni, ha tudjuk, mi a cél. Ki kell találni, milyen területeken, mit 

szeretnénk elérni. 

LJ: A célunk elég közismert, de azt kell meghatározni, ezt milyen eszközökkel érjük el. Alakítsuk ki 

aműködő struktúrát, felelősségi köröket, témánkénti reális (az adottságainkat figyelembe vevő) 

céljainkat. 

 

6.  Az elnökségi munka folyamatának kialakítása, tekintettel az új alapszabályra: szakmai 

felelősségek, döntések formalizálása stb., az elnök feladatainak pontosítása 

LJ: Egy éve már kitaláltuk, hogy minden területnek legyen felelőse, feladatai – ez nem valósult meg. 

Át kell nézni a struktúrát, a feladatokat személyekhez kell rendelni. Az előzetesen elküldött működési 

struktúrát az Alapszabályhoz igazítottam – ebben látszik, hogy elnökség minden tagja a titkáron 

keresztül van kapcsolatban a stábbal. 

Rövid távon az elnökség tagjai elkészítik a saját területük stratégiáját, figyelembe véve az 

adottságokat. Ennek végrehajtatása az elnökség feladata, és annak megteremtése, hogy a stáb 

hosszú távon a nagyobb feladatok végrehajtására is alkalmas legyen. 

Hozzászólás: 

KG: Részfeladatokat nem kell a titkáron keresztülfolyatni, mert bürokratikus lesz a szervezet, és nem 

lesz hatékony. Ütemezést kell készíteni, amiben távolabbi célok is szerepelnek, amiről tudjuk, hogy 

jelen pillanatban még nem tudjuk megvalósítani. Operatív elnökséget nem lehet megúszni. 

NP: Ezt létszámhoz kellene kötni, mert a stáb annyi munkát végez, hogy ha mindenbe bevonjuk a 

felelőst, azt szinte egy embernyi napi munka. Szeretnék hozzávetőleges számokat látni egy-egy 

területen, hogy át tudjunk lépni az operatív elnökségből egy klasszikushoz. 

VZS: Ha átnyúlunk a titkár feje fölött, előbb-utóbb kaotikus lesz egy-egy helyzet, az operatív 

vezetőnek mindenről tudnia kell. Arra készülök, hogy ez a struktúra fél éven belül létre tud jönni. Ez 

pénzkérdés, amit tagsággal vagy pályázatokkal elő lehetne teremteni. Kisebb magyar pályázatok is 

vannak, ezeken is el kellene indulni. Meg kell határoznunk, hogy végre tudjuk hajtani vagy nem a 

tervezett struktúrát.  

LJ: A mostani pályázatok 2014-ben kezdenek majd működni. A jelenleg adott feltételeknek megfelelő 

struktúrát kell kidolgozni, amiből kiindulhat egy fejlődés is, egy fenntartható folyamat. 

KG: Termék: először valami nagyon vonzót állítsunk össze a kerékpárgyártóknak, mint természetes 

partnerünknek.  TSz-ek fejlesztése, tagság fejlesztése elsődleges.Termék lehet még  a 

minőségbiztosítás. Közösségi túraadatbázist is meg lehetne csinálni, ezt felölteni szállásadókkal – 

ebben van pénz, és el tudná tartani magát. 

LJ: Konkrétan alakítsuk ki a területeket-feladatokat, amit a következő elnökségre egyenként ki 

lehetne dolgozni a következő fél-egy évre vetítve.  

2. Határozat 

Az elnökségi tagokhoz tartozó területek:  



László János: közlekedés, nemzetközi kapcsolatok, pályázatok, üzemeltetés (iroda, számvitel, 

informatika, adminisztráció) 

Halász Áron: kommunikáció, PR 

Hevesi Edit: területi szervezetek, rendezvény, oktatás, önkéntesek 

Kürti Gábor: gazdálkodás (cash flow kontroll), tagtoborzás, civil érdekképviselet (át)láthatósága 

Veszelovszki Zsolt: turizmus, turisztikai termék fejlesztése 

 

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

2. Határozat elfogadása 5 0 0 

 

7. Elnökválasztás 

Az elnöki teendőket László János vállalja. 

3. Határozat 

Az elnökség László Jánost megválasztja elnöknek. 

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

3. Határozat elfogadása 5 0 0 

 

Veszelovszki Zsolt 18,55-kor távozik. 

 

8.  A stáb munkaköreinek megállapítása, új munkaköri leírások készítése 

 
LJ: Az új Alapszabály értelmében a továbbiakban a munkáltató az elnökség. Hétfőtől átalakul az 

iroda működése. Következő 2 hétben minden munkakörhöz ki kell alakítani a munkaköri leírásokat . 

Hétfői megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, a határozatok, határidők, felelősök ellenőrzése 

Győriványi Bálint feladata lesz. 

4. Határozat 

Az elnökség felhatalmazza László Jánost, hogy Dormán Emesével és Kilián Zsolttal a 

munkaszerződésüket egyeztesse. 

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

4. Határozat elfogadása 4 0 0 

 

9. Egyéb 

ÚJ Honlap 



5. Határozat 

3 vállalkozótól ajánlat bekérése Az új honlap specifikációjának elkészítésére. Felelős Gy. B.Határidő: 

június 3. 

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott 

5. Határozat elfogadása 4 0 0 

 

 

Budapest, 2013. május 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


