JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2014. szeptember 22-én megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:
László János (továbbiakban LJ) elnök- levezető
Kürti Gábor (továbbiakban KG), alelnök - elnökségi tag (17.12-kor érkezett a napirendi pontok
elfogadása után)

Dominus Ákos (továbbiakban DÁ), elnökségi tag
Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag
Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag
Kardos Anna főtitkár
Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), ellenőrző bizottsági tag
Töreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrzési bizottsági tag
Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrzési bizottsági tag
Dormán Emese, vendég
Kardos Anna jegyzőkönyvvezető
Napirend:
1. Főtitkári beszámoló aktuális ügyekről (BAM záró, 1% bevétel kommunikáció, BAM
folytatás tervezéséhez lépések, pénzügyi helyzet)
2. főtitkári munkával kapcsolatos szükséges döntések megbeszélése,
határozathozatal
3. tour de voks folytatása, hidas esemény, hogyan tovább?
4. velocity részvétel 2015. határozathozatal
5. tagság és növelésének kérdése, ehhez program. (Emese készített korábban
javaslatot, őt is meghívjuk erre) Egyetértek Küküvel, ez egy első témafelvetés lehet
csak, a mostani megbeszélés célja az alapelvek meghatározása, felelős kijelölése, a
határidő maghatározása
6. TSZ inaktivitás, módszerek kidolgozása változásra, motivációk, eszközök.
programkészítés elindítása. Itt is igaz, hogy ez egy első témafelvetés lehet csak, a
mostani megbeszélés célja az alapelvek meghatározása, felelős kijelölése, a
határidő maghatározása
7. Jövő évi események tervezése: felelős, határidő
8. Turisztikai elképzelések/Ákos – örölve
1. A napirend elfogadása
K.A. javasolja a 8.napirendi pot törlését
A módosított napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta.
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Napirendi pontok elfogadása 4
7-es napirendi ponthoz LJ javasolja, legyen egy külön brainstorming a BAM jövőjéről

2.

Főtitkári beszámoló

Pénzügyi beszámoló:
K.A. elmondta, hogy az előző Elnökségi ülésen elhangzottakkal összhangban van a
pénzügyi helyzet és ez várható az év végéig is. Pillanatnyilag instabil a cashflow helyzet,
de a napokban/hetekben 11 millió forint beérkezését várjuk.
L.J. kérdése, hogy a BKK-tól elfogadjuk-e, hogy az általuk emailes formában rendelt
esemény megvalósítása után küldik ki a szerződést, és ezután fognak csak fizetni
L.J. : Egyeztettem az OBB-vel és ki fogják fizetni az EK még hányzó részszámláját. Ha
bárki ki tud segíteni abban, hogy bevásárló központban ki lehessen helyezni bármelyik
EK installációs elemet, legyen kedves szólni.
D.Á: a kérsőbbeikben ezek rendezvényekre jó lehetnek látvány elemként.
K.A.: 1% kommunikáció: legyen-e folytatása a tagság, adományozók felé az 1%ról,amikor megérkezik. Legyen-e további köszenet.
NP: jövő évi kampány tervezésébe vegyük be előre a megköszönés problematikáját,
mostmár ne foglalkozzunk vele.
LJ: az eddig megjelent köszönetet sok kritika érte, tehát, akkor most mi legyen?
K.G: jobb anyagot kellene kitenni a mostaninál, mely összefoglalja, hogy mi mindenre
kaptuk/költöttük
KA: akkor most mi legyen, születik döntés?
K.G. akkor legyen egy anyag, arról, hogy mennyit kaptunk pontosan és miben segíti ez
az MK munkáját, ha már van program 2015-re. Ha nincs ilyen általános köszönetet
tegyünk ki
H.Á: lényegtelen ez, amikor konkrétan megérkezik a támogatás, ne kommunikáljuk,
szerintem
D.E.: legyen videó az éves összefoglalóról
K.G.: nem támogatom erről a videót
D.Á.: lehetne az újévi, ünnepi köszönő, köszöntő is egyben az éves beszámoló
képekbven videóban és benne az 1%
H.Á: 1% kampányhoz csináljunk egy összefoglalót
K.G: év végén legyen egy összefoglaló cikk, amiben kiemelt szerepe van az 1%-nak
Határozat: év végén készüljön egy összefoglaló cikk a 2014-es évről és az 1%
felhasználása ebben kap helyet
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Év végi összefoglaló cikk 2014-ről a honlapra, része az 1%
felhasználása
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3. Szervezet fejlesztés
L.J. elmondja a kialakult helyzetet a szervezet fejlesztés szükségességéről.
Tájékoztatja a résztvevőket a korábbi informális beszélgetésről ebben a témában.
Elnökség részéről javaslat, hogy Dominus Ákos készítsen egy szerevezet fejlesztési és
fenntarthatósági elképzelést. Megbízás időtartama 6 hónap.
Ütemezés: a melléklet anyag szerint. A munka folyamatos egyeztetést igényel,
decemberben elnökségi döntés kell arról, hogy elfogadja-e az elnökség a javasolt új
működési rendet, mely januártól kerül bevezetésre.

Stáb részére ismertetés a következő értekezleten. (2014. október 27.)
TA: mennyi időt vesz igénybe és mik lesznek a kifizetés kritériumai?
LJ: sikerdíjas legyen, mérhető, indikátorokkal
D.Á: 70%-ban legyenek teljesíthetőek az indikátorok
KA: mi az indikátor szervezetfejlesztés esetén?
LJ: elnökség elégedettsége lehet-e indikátor?
K.G.: fele legyen sikerdíjas, fele fix kifizetés
KA: mi van, ha az elnökség nem fogadja el a koncepciót?
TA: etapok végén lehet látni, ha nagyon eltérő elképzelés van, akkor le lehet állítani a
munkát
K.G: első kifizetés január eleje, azt mindenképp tegyük meg. A javaslat elkészítését
mindenképp fizesse ki az MK.

Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Dominus Ákos készít el egy szervezetfejlesztési javaslatot,
melynek célja az elnökség és iroda
hatékonyabbegyüttműködése, az irodai humán erőforrás
optimalizálása. A javaslat elnökség általi elfogadása
esetén a szükséges átalakítási folyamatok elindítása. A
teljes megbízás 6 hónap, 6 *100 000 Ft tiszteletdíjért, mely
fele mindenképp kifizetésre kerül, ha elkészül a
szervezetfejlesztési koncepció. Első fizetés 2015.
januárjában. Az MK D.Á.sal köt szerződést. A
megállapodást K.A. készíti elő.
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Dominus Ákos nem szavaz, mivel érintett a kérdésben.
4. TDV folytatása
LJ: készültek mérések és modellezések a hidak forgalmáról, jövő héten kapjuk meg. A
mérés tényszerű, modellezés: mi lenne, ha egyik-másik járművet levennék a hídról. ha
megvannak az adatok és látszik belőlük egy trend, akkor legyen erről egy esemény a
Lánchídnál. Természetsen az esemény nemcsak a Lánchídról szól.
HA: a 4 TDV téma állandóan legyen elöl, ezek közül az egyik a hidak átjárhatósága
KG: legyen-e a TDV pontjairól külön-külön részekben kommunikáció?
HA: a négy+két célt hogyan érjük el, mik legyenek ehhez a lépések?
KA: mik a budapesti vállalások, Bp-en a mostani főpolgármester nem volt részse a TDVnak, nincsenek semmilyen rögzített vállalások.
HA: elmegyünk az új alpolgármesterhez, ahogy Szeneczey a korábbi levelében ezt
felajánlotta
LA: hogy képzelitek ezt a beszélgetést, mert sztem semmin nem fog változtatni
Szeneczey Balázzsal
KG: legyen a beszélgetés célja, hogy úgy nézzen a Kerékpárosklubra, hogy ezt a 6
pontot várjuk tőle a következő ciklusban
LJ: Balázs Mór tervben ezek benne vannak, azért, mert 3 évig készült és az
elkészítésben benne van MK is
HA: lássunk valamit, hogy a jövő évi ktg-vetésben már erre utaló tétel
LJ: menjünk és tárgyaljunk Szeneczeyvel, minden két hónapban legyen a 6-ból egy
téma, amiről beszélünk
HA: nem tervezhető előre az összes ilyen esemény
DÁ: a múltkor arról volt szó, hogy ősz a politikai kampány, tavasz a szemléletformáló

KG: legyen év végén egy teljes beszámolás az eredményekről
HA: legyen most téma a kerékpáros létesítmények karbantartása
KG: a múltkori megbeszélésen Kerényi komolyan vehető volt ebben
LJ: nem bíznék Kerényiben, mindig lelkes, de nemtörténik semmi
HA: mi lesz konkrétan?
LJ: még nincs alpolgi, de, ha lesz hivatalosan írunk nekik
HE: mi legyen a TDV fenntartás kérdése vidéken?
LJ: legyen midnenhez hatékony sajtóesemény
HA: kérdezzük meg őket (vidékieket), hogy ők mit tudnak tenni a TDV folytatására
DÁ: az jó a TSZ útmutatóban foglalt leírás szerint, hogy nekik csak válogatniuk kellene
az MK központ által tervezett eseményekből és másolniuk azokat.
HA: ha leesik az első hó, menjünk el mindenhova demonstratívan kerékpárosutat
takarítani
LA: vegyünk aszfaltot, mindenhova vigyük el mindenhova
DÁ: ez a fajta munka az irodának több munkát ad, képesek leszünk/lesznek erre
LJ: kell egy ember, aki tervezi ezt az elnökségből
DÁ: ha tavasz „ülj fel a bringára” kampány, előtte 1% - febr – tavasz, így marad csak jan
– márc. az ilyesmikre
LJ: a tavaszi esemény legyen az MK eseménye és egy elnökségi tag feladata ezt
szervezni. Amit csinálunk, legyen beforgatva minden az MK munkájába
KG: Áron csinálja a tavaszi eseményt.
K.A.: a TDV a legfontosabb 2014-es esemény, mégsem volt eléggé bevonva és
involválva az iroda. Ez hiba volt. Közös tervezési hiba
H.A.: volt egy feladat-lista.
K.A:volt, de az volt az elnökségi döntés, hogy max 100-120 00 Ft-ba kerül és az
irodának nem lesz dolga vele. Ez hiba volt, végül 250 -300 000 Ft-ba került és sokat
dolgoztunk vele. Eleve így kellett volna tervezni.
D.Á: a Bam miatt nem terveztük így
Nem született semmilyen döntés, a beszélgetés a tavaszi eseményről folytatódik!
5.

Tavaszi esemény tervezése

KG: az előzőeknek (I bike Budapest) nem volt szervezetépítési célja
DÁ:levontuk a konklúziókat: pontosabban kell tervezni, előre tervezés azért fontos, hogy
legyen pénz, erő hozzá
LJ: tavaszi I bike Bp-et az MK csinálja és lesz hozzá erőforrás?
HA: amit én szeretnék: több egy eseménynél. elmondom engem mik vezetnek:
kiöregedett egy generáció a CM-ekből
maradt CM után egy űr
önkéntesekkel kellene valamit csinálni
És ezekért kellene
egy közösségépítést csinálni
nyitnék egy weblapot, hírekkel, közösség építési céllal. De lehetne látni, hogy ez
MK kapcsolat, de olyan témák, amik nem férnek bele az MK oldalba
cél: bringázás népszerűsítés, mozgalomépítés, kicsúcsosodása a tavaszi esemény
most nulla év van: nincs már CM de sok bringás van egy esemény a kerékpározásért
KG: nem lehet már CM-t csinálni, mert van már egyfajta elégedettség az emberek egy
részében a kerékpározás körül
HÁ: az MK mai mondása, nem eladható a 30-as alatti korosztálynak
Legyen egy tavaszi fesztivál, utána már rá lehet tenni annak a matricát sok mindenre

KG: a célcsoport nagyon összetett, nem lehet nekik tervezni erre a sokszinűségre egy
fesztivál-eseményt
LJ: KG van-e vagy nincs olyan esemény, mely összetartaná a bp-i közösségeket
KG: nincs összetartó erő a biciklin kívül
DÁ: egy utcai fesztivál minimum 10 millió Ft, és egy szakma a megvalósítása. Ezért
kérdés, hogy meg tudjuk-e csinálni. DE van fontos szerepe a közös tekeréseknek.
Nézzük meg ezeket az ötleteket :doveri éjszakai bringások, fizetős verziók is vannak:
kapsz polót a befizetett díjért….stb,
HÁ: Bp bike maffia is csinál ilyet
KG: legyen-e nagy ütős, profi rendezvény, de ehhez sok pénz kell. Akár szponzorokkal és pl. vásári
elemekkel. De én azt gondolom, bp-en van már egy igény, elvárás arra, hogy milyen A kerékpáros
esemény és ez nem ilyen vásár jellegű. Lehetne úgy csinálni, hogy legyen ebből az MK-nak forrása a
szakmai munkájára: póló, tagbelépés, és 1% esetleg ott .menjen, ha jó az időzítés, akkor nem kell
annyi szponzor/vásár jelleg.
Nincs átmenet a kis és nagy esemény között. Ha jól csináljuk meg a nagyot, akkor nagyon sok
támogatást és támogatót hozhat be.

HÁ: legyen egy tavaszi felvonulás, unofficial after party-kal. Legyenek egyben azok, aki
érdekel a főtéma és utána “bulik”.
KG:ha csinálsz egy portált, akkor felvállalod az egészet, folyamatosan reagálnod kell
mindenre, ami ott megjelenik/megjelenhet.
DÁ: milyen finanszírozásból gondolkoztok?
KG: még az utolsó CM előtt beszéltünk a hollandokkal erről, lehetséges, hogy
finanszíroznának egy ilyet. Kell egy ember, aki viszi ezt az új eseményt, szervezi egy
éven keresztül Legyen ez Áron, akit a CMVT is felhatalmazott erre januárban– 100 000
Ft/hó díjazásért. Ez 1 200 000 Ft + honlapot fizessenek a hollandok,
összehasonlításként: a CM tudottműködni a 2 000 000 Ft-ból
LJ: legyen egy konkrét terv, ezt várják a hollandok. A hollandok pénze ne menjen
Áronnak, az az MK-é.
KG: Természetesen Áron nem a hollandoknak dolgozna, hanem a klubnak, a támogatást
is a klub kapná tőlük, csak a klubban Áron csinálná meg.
KA: elmondta, hogy az okt. 20-ai értekezleten vetődött fel a 2015-ös évben a
hollandokkal való együttműködés kérdése. Több ötlet volt (közös iskolai pályázat,
bebiciklizés stb) és ezután került az KG. HÁ. elé a kérdés. A mostani kérdés ott nyílt ki a nagy tavaszi esemény (I bike Budapest) legyen-e/lehet-e MK esemény, HÁ legyen-e a
fizetett szervezője.
DÁ: Építsük be, persze az MK programokba. Dátum van-e már rá?
HÁ: dátum? – árpilis 25. készítek egy javaslatot, amit szavazzon meg az elnökség egy
elnökségi ülés keretében
DÁ: segítenék a tervezésbe, ktg és önkéntesek, híres emberek bevonása stb
KG: van 1500 CM önkéntes, 300 kell ehhez, általában 200 szokott igent mondani
Döntés: November 12. elnökségi ülés a tavaszi rendezvény megbeszélésére. HÁ
előtte készít egy részletes tartalmi és magvalósítási tervet.
HE: vihetik-e a vidéki szervezetek majd?
KG: igen, de ne legyen vele MK irodai munka
KA: mi van, ha a hollandok nem adnak pénzt?
KG: első alkalmat meg kell finanszírozni és utána monitorozni annak sikerességét, hogy
megérte-e pénzügyileg. Ha igen, lehet folytatni, pl. a többlet támogatások fele az MK
szakmai munkáját, fele az esemény költségeit finanszírozza. Hosszútávon természetes
partner lehetne az eseményben a főváros, de ez csak akkor megy, ha pozitívan állnak a
bringázáshoz.

A Városkommunikációnak felvetettem, és tetszene ez, mint Bp-brand tartalom. Berlinben
is partner a város, bár ott a közeg is más.
6.
VELOCITY részvétel
LJ: Most nem a jelentkezésről kell dönteni, hanem arról, hogy az MK akar-e előadó lenni
és, ha igen, milyen témában kíván előadni. Ezt, illetve a tervezett előadás vázlatát kell
leadni. A konkrét részvételi jelentkezés márciusban lesz Tehát a kérdés: Akarjuk-e
képviselni az MK-? Finanszírozás döntése nélkül

Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Legyen-e az MK előadó a 2015-ös Velocity-n. A döntés
csak a megjelenésre vonatkozik, a finanszírozásra nem
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LJ: bízom benne, hogy 2 jegyet + előadót ki tudja fizetni az MK – 1430 euro lenne a
belépti díj foglaltatik ebben.
DÁ: menjen egy ember, erősebb a network képesség, mint csapatban való konferencia
részvétel
LJ: Valójában az az igazi bajom, hogy nincs szakmai fejlődés pont az MK-n belül, ez egy
lehetőség lenne, ha minél többen résztvehetnének. Aki résztvesz, annak kötelező lenne
napi beszámolót írni.
HÁ: találjunk egy szponzort ehhez, “brought to you by…..” alapon és mindehol
megjelenne a beszámolókban, szakmai és egyéb hivatkozásokban, mint támogató.
KG: Csepel?
LJ: Nem lehet mindennel a Csepelhez fordulni. Szponzort keressen mindenki
LJ: Javaslat az előadásra: város elégedettségi kutatás. Van-e okozati kapcsolat a jármű
választás és városelégedettség között, először Bp-en, aztán nemzetközi szinten. Ennek
kölstége előzetes egyeztetés szerint: minta vásárlás és a kutatás 3-400 000 Ft,
interneten lekérdezhető, nyárra kész lehet.
7.

Tagság

KG: Emese anyaga egy része ennek a kérdésnek, de nem az egész problémára válasz
Most két probléma van a konkrét belépés körül, ha valaki tag akar lenni: tagbeléptetés
felületei és bonyolultsága. Szerintem most két feladat van:
1. Feladat: a regisztrálókból pontosan mennyien fizetnek végül be, eddig 66% volt,
nézzük meg, hogy hogyan változott ez meg. Ha megvan ez az adat, döntsünk, hogy vane valamilyen fejlesztésre szükség azonnal ezen a felületen.
2. Lejáró tagok közül hányan újítanak, nézzük meg pontosan. Kérdés: a lejáró tagoknak
legyen egy 3. kedves érdeklődő levél, hogy miért nem hosszabbítanak,
hosszabbítsanak... Ha erre sem reagál, hívjuk fel őket telefonon 3 hónapig, egy kérdés
listával és rögzítsük a válaszaikat.
KA: adatszolgáltatásra az elmaradó tagokat illetően – egy hét határidő kell
Akik nem újítják meg, arról adat, hogy eddig hogyan volt eddig tag vagy sem?
LJ: nézze meg mindenki a 2012-es kutatást. Alázattal kell ezt nézni a válaszokat.
KA. javaslatot tesz a jövő hét elején, h a telefonos utánkövetést ki csinálja.
Dominus Ákos vállalása : a 2015-ös események tervezésének táblázatát elkészíti.

TSZ kérdés megtárgyalása elmaradt

