JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2013. november 12-én megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:
László János elnök
Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag
Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag
Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag
Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag
Töreki Attila (Továbbiakban TA), ellenőrzési bizottsági tag
Kardos Anna főtitkár
Dormán Emese, vendég
Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető
Az ülésen érintett témák:
1. Beszámoló a főtitkár-váltásról
2. Beszámoló (főtitkár) folyamatban lévő partneri tárgyalásokról
3. Beszámoló a tavaszi nyitónappal kapcsolatos tárgyalásokról, tervekről
4. Beszámoló a költözésről.
5. BAM app és webshop készültség beszámolója
6. 1% kampány első ötletelés
7. Tagság számának kérdése
8. SzMSz elfogadás, végrehajtás
9. Újévi támogatói találkozó
10. Önkéntesek díjazása
11. Buy and bike terv (Áron)

12. Bringaexpo
A napirend elfogadása
HÁ: Munkaügyi-személyi ügyeket is vegyük fel a napirendbe.
A napirendi pontokat – a munkaügyi és személyi ügyek kiegészítésével - az elnökség
egyhangúan elfogadta.
Szavazás
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Napirendi pontok elfogadása
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LJ: A rövidebb napirendi pontokkal kezdjünk.

Beszámoló a főtitkár-váltásról
KA: Beszámol az átállásról – iroda, munkafolyamatok stb. -, az iroda átköltöztetéséről, ismerteti
ennek költségeit.
LJ: Kéri az elnökséget, szavazzon az ajándék tagságról abban a vonatkozásban, hogy csak új
tagságot vagy hosszabbítást is lehessen ajándékozni.
1. Határozat
A taghosszabbítás is legyen ajándékozható.
A határozat elfogadása
A taghosszabbítás ajándékozhatóságát az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.
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LJ: Kéri az elnökséget határozzon a Bringaexpo 2014. rendezvényen való részvételről.
2. Határozat
A Magyar Kerékpárosklub rész vesz a 204. évi Bringaexpón.
A határozat elfogadása
A 2014. évi Bringaexpón való részvételt az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.
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LJ: Kéri az elnökség véleményét az önkéntesek díjazásáról.
VZS: Vállalja, hogy egy alkalommal ingyenes belépőt biztosít az önkénteseknek egy programra.
Beszámoló (főtitkár) folyamatban lévő partneri tárgyalásokról,
tervezett szponzori találkozóról
KA: Ismerteti az elmúlt időszakban lezajlott szponzori partnertárgyalásokat, azzal kapcsolatos
fejleményeket a Magyar Postával, a McDonald’s-szal, UNIQA-val, illetve a NEKI-vel.
További partnerek megkeresésére is vannak tervek.
McDolnads tárgyaláshoz:
VZS: Jó lenne tudni, mennyit szánnak rendezvényre, és mennyit egyébre.
KG: 30 mFt-ot költenek, és arra ezen felül, hogy szakmailag helyes legyen. Ilyen tárgyalásoknál
vetődjön fel a szakmai munka támogatása az MK részéről.
KA: nem köt külön támogatási szerződést, de piaci áron fizeti ki a szolgáltatást.
LJ: A promóciónk az ő networkjükön keresztül zajlik.
VZS: A kasszarendszerébe be kellene vinni, mint terméket az MK-t (befizetési lehetőség).
LJ: 2 éve is itt tartottunk (pl. kerékpárboltok): ki kell dolgozni ennek a szerződési módját
KG: A bolthálózati beléptetés a jutalékon bukott meg.
VZS: Mint a MOL-nál is, el kell döntenünk akarunk-e velük együttműködni.
LJ: Ha olyan programelemeik vannak, amivel az MK nem ért egyet, ahhoz nem csatlakozunk

Posta tárgyaláshoz:
VZS: Tavasszal vezetőváltás lesz . Ha terméket adunk, a következő fázisban is működhet az
együttműködés.
Munkaügyi-személyi ügyek
LJ: Kilián Zsolt ügye: Januárban jön vissza külföldről, bejelentett munkakörben nem akar tovább
dolgozni, de projektekben rész szeretne venni. Az állást mielőbb meg kell hirdetni.
3. Határozat
Kilián Zsolt decemberben fizetés nélküli szabadságra megy, a közlekedési tanácsadó munkakörre
pályázatot írunk ki.
A határozat elfogadása
Kilián Zsolt fizetés nélküli szabadságát, a pályázat kiírását az elnökség egyhangúlag elfogadta.
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KA: Emese elutazása: rendes évi szabadsága terhére utazna el, a távolról végezhető munkáit
külföldről elvégzi. Egyéb munkafeladati szétosztásra kerültek, ezeket László János, Kardos Anna,
és Halász Áron vállalták.
HE: Az a véleményem, hogy lehetőleg ne rugaszkodjunk el munkaügyi szabályoktól.
KA: A többletmunkákra tudunk rugalmas megoldásokat találni a többi munkatárs számára.
Emese munkájának felosztásáról részletes e-mailben tájékoztatni fogom az elnökség tagjait.
4. Határozat
A határozat elfogadása
Dormán Emese rendes évi szabadsága terhére van távol december hónapban - az elnökség egy
tartózkodással (Hevesi Edit) elfogadta.
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Beszámoló a tavaszi nyitónappal kapcsolatos tárgyalásokról, tervekről
LJ: Előzetes egyeztetés történt Gerendai Károllyal – tervet fog küldeni, kötelezettséget nem
vállaltunk. Csillagtúra+találkozó lenne az esemény fő koncepciója.
Novemberben prezentációt kellene küldeni a holland követségnek az eseményről.
VZS: Meg kellene keresni, hogy előzetesen a Fridget és Hóshow rendezvényen adjon helyet,
megjelenést a Kerékpárosklub számára.
KG: Részemről egy biciklis felvonulást szeretnék meghonosítani májusban, de még nagyon sok a
bizonytalan és nyitott kérdés. Jó lenne, ha az MK nem ragaszkodna egy ilyen rendezvényhez,
mert még szinte semmilyen konkrétum nincs ezzel kapcsolatban. Az első ilyet nem szeretném
szponzorokkal rendezni (ehhez 0 Ft-ra van szükség), az MK lehet a fő partner.

HÁ: Én pedig nagyon szeretnék biciklis felvonulást, de az idei divatbemutatónál sokkal komolyabb
formában.
VZS: Döntsük el klubként, hogy lesz rendezvény tavasszal – szerintem mindenképp kellene.
LJ: Több rendezvény van a háttérben, ami ki akar nőni nagy kerékpáros rendezvénnyé, és ha
nem lépünk, nélkülünk fogják megcsinálni.
VZS: Gerendai egy üzletember, szerintem nélküle, a CM utódját ünnepé téve kellene egy
esemény. A végét kell kitalálni. Felvonulást csak CM módszerével lehet csinálni.
LJ: Az eseményt nagyon jól ki kell találni.
KG: Ehhez kellhet szponzor, ez lehet a holland követség. A felvonulás szervezése: januárfebruárban a szándék kinyilvánítása, maga a szervezés 3 hét.
VZS: Szervezésnél szívesen részt veszek a megbeszélésen.
HÁ: A divatbemutatóról a jövő héten beszámolok: hogyan kapcsolódhat a programhoz.
1% kampány első ötletelés
DE: 100 eFt kellene, a Facebook követők 100 ezerre való felemeléséhez.
VZS: Szerintem ezt az összeget vagy kicsivel többet értelmesebbre lehetne költeni, 200 eFt-ból
sokkal több dolgot tehetnénk.
LJ: Kampányterv kell az 1 %-ra.
DE: Célzottan szerezném a tagokat. Tervet fogok készíteni az 1 % kampányra.
KG: Irreális a 100 ezer fő. Nem értékeltük ki az idei kampányt. Az utcán, a bicikliúton kell elkapni
az embereket. Személyesen tudják meg, mire adták az 1 %-ot, mennyit haladtunk, és mi a vízió.
VZS: A személyes kapcsolat nagyon drága.
KG: Kamerával készítenénk velük anyagot, amit meg is tudunk majd mutatni.
HÁ: Tagságnövelés: utcai kampány kellene - a bringás ügy és tagság növelésének összekötése.
VZS: A Facebook követők nagyon jól használhatók. Likeoljanak – ehhez kellene a kedvezmény
rendszert hozzárendelni.
DÁ: Az én tapasztalatom szerint nagyon hatékonyan lehet a Facebookon dolgozni.
LJ: Érdemes lenne kutatást végezni, mitől jött össze a 6,5 mFt.
KG: Megéri azt a befektetést, hogy lássuk az eredményt, és lássuk, mik a „hívó szavak”.
KA: A köszönő film hatásáról sem tudunk még semmit.
HE: Meg kellene vizsgálni a Budapest-vidék viszonylatokat.
DE: Azt tudjuk, hogy nagyrészt Budapestiek, de egyszer meg lehet majd ezt a kérdést is vizsgálni.
KG: Az MK stratégiai partnere, aki háttér-támogatója az 1 % kampánynak is, lehetne a Posta.
DE: A médiában szeretnék szponzorokat szerezni.
KG: Ki kell találni, melyik az az irány, ami nagyon kelendő.
Budapest, 2013. november 12.

