JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2017 február 15-én megtartott elnökségi üléséről
Jelenlévők:
Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnök - elnökségi tag
Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökhelyettes - elnökségi tag
Dominus Ákos (továbbiakban DÁ), elnökségi tag
Szanyi Gergő (továbbiakban SZG), elnökségi tag
Müller Kinga (továbbiakban MK), főtitkár helyettes, jegyzőkönyvvezető, tag
Témák:
1. Havi beszámoló MK, 10p
2. Reggeli időpont, közgyűlés időpont megszavazása, MK, 5p
3. Bérek, KG, 5p
4. Szakmai munka, KG, 10p
5. BAM állása, KG, 15p
6. 1% állása, HÁ, 5p
7. BP bringás hét állása, HÁ, 10p
8. IBBP állása, kérdőív beszámoló, HÁ, 15p
9. Tároló és túra, DÁ, 5p
10. Társasházas ügy, DÁ, 10p
11. Vekopos komm. terv, DÁ, 10p
SZAVAZÁS
Elnökségi ülés témák elfogadása
Az elnökség ezt egyhangúan elfogadta.
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Elnökségi ülés témáit elfogadtuk 4
1. FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
Bringás reggeli
MK: március elején megkeressük azokat a potenciális támogatókat, akik az elmúlt
hónapokban bejelentkeztek. A reggeli időpont javaslatom május 4., ezt szeretném
szavazásra bocsájtani a mai napon.
- A Decathlonnal való találkozó után a megállapodás tervezési fázisában vagyunk, a Bringás
reggeli nekik jó lehetőség és 2 db túrát is be lehetne vonni az éves együttműködésbe. A
vidéki áruházak vezetőinek tartanak egy év eleji találkozót, ahol Áron és Andi fognak
prezentálni az MK-ról és az eddigi együttműködésről, az éves megállapodás alapjáraton a
budapesti és központi témákat érinti.
- A MOL-nál volt egy találkozó, szívesen rácsatlakoznának MK-s programra, pl. a Bringás
reggeli érdekelné őket.
- Bringaexpon lesz tároló, 3 napos lesz, Andi koordinálja. A tárolók kapcsán Andi és Anna
találkoznak Dregussal .
- Vitya a túrák megállapodás tervezetét átnézi és véglegesítik Annával.

- A BVA oktatófilm kapcsán június 10-es határidő módosítással aláírási fázisban van a
szerződés. A Kisokos nyomtatásban, a budapest.hu-ra is kikerül majd az online változat a
főoldalra.
- A 16. kerületi Kisokos már nyomtatva van, lesz egy kerületi rendezvény, ahol osztanak
belőle sokat gyerekeknek.
- A STARS-UNIQA tavaszi programtervezet kész van, BKK-val egyeztettem, lesz
Rajzpályázat, illetve közlekedési játék és Nagy bringás nap, mint fődíj. Az ütemtervet most
véglegesítem költségvetéssel együtt.
- A Valentin-napi tagsági akció lement, 8 fő lépett be és kiment 3 fb poszt, honlap cikk, így
elért több ezer embert a tagság lehetősége.
- A TSZ találkozó most szombaton lesz, a szervezetfejlesztő workshop lesz a nagy
durranása, délutáni előadásokra nem nagyon jelentkeztek TSZ tagok témákkal, inkább
kötetlen beszélgetés jellege lesz.
- A Bringás hét ügyében Áron információszerző fázisban van, néhány program és esti
koncertek a terv az előtte lévő napokon.
- Az 1% kampány elindult, a /1 oldalt Áron frissítette, tagsági levelekbe mennek a
szóróanyagok, 1% nyilatkozat is. A TSZ találkozón is osztunk sokat, márciusban
utánrendelünk nyomdai anyagokat.
KG: fb hirdetéssel lehetne a tagságot reklámozni? Érdekképviselet, biztosítás fúkusszal?
MK: akkor lehetne ilyet csinálni szerintem, ha van valamilyen tartalom fejlesztésünk. pl. a
kedvezményadó helyek.
KG: Az is egy ötlet, hogyha valami új szakmai tartalom van, akkor arra is csináljunk hirdetést,
sokkal fontosabb, hogy tudják, hogy a KRESZ-el foglalkozunk, nagydobra kell verni az
ilyeneket. Azt kell reklámozni, ami van, ha az érdekképviselet témájú, akkor azt, ha új
tagsági kedvezmény, akkor azt. A biztosítás is ilyen, hogy lehetne 1 cikk róla,
reklámozhatnánk.
HÁ: a VEKOP is ilyen
KG: az IBIKE-t is kell hirdetni. A matrica pénzből kb. 100.000 Ft-ot nem matricára, hanem fb
hirdetésre kéne költeni idén.
SZG: A webshop kapcsán pedig jó lenne, ha a tavaszi nagy érdeklődésre a szállítás és a
termékek újrafotózása meg lehetne. És akkor minél több dolog automatizálható lenne. A
rendelés volumen növekedéssel együtt nem kéne, hogy ez arányaiban annyival nagyobb
energiabefektetést jelentsen. Aztán ősszel lehetne esetleg majd átalakítani.
MK: Van még a kedvezményadó helyek feladat, amivel kb. 1-2 napnyi munka van, hogy a
kérdőív tartalmilag összeálljon, és akkor ki lehetne küldeni a partnereknek.
2. IDŐPONT SZAVAZÁSOK
Bringás reggeli időpont elfogadása – május 4.
Az elnökség ezt egyhangúan elfogadta.
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Bringás reggeli időpontot egyhangúan elfogadtuk 4

Közgyűlés időpontja
MK: lehetne szombat helyett péntek délután, 15 ember szokott kb. eljönni és emiatt
praktikusabb lenne ezt nem szombaton tartani.

KG: Nem javaslom, nem jó az üzenete.
DÁ: Ezzel egyetértek, szerintem sem jó.
KG: Azt szeretném, ha ez egy olyan fórum lenne, ahol lehet véleményt cserélni. Össze
lehetne vonni a TSZ találkozóval valahogyan.
SZG: Ez jó ötlet
KG: A közgyűlés információiból lehetne nyerni is. Egy-két dolgot bedobhatunk most is, és
később egész naposra elnyújthatjuk TSZ találkozó funkcióval. Fussunk egy kört, hogy
mikorra kell leadni és mikorra lehet kész az anyag hozzá a könyvelőnél leghamarabb és
addig 2 hétvégét találjunk ki.
A közgyűlési időpont elfogadása – május 13. és 27. közül legyen az egyik alkalom
Az elnökség ezt egyhangúan elfogadta.
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

A közgyűlési időpont javaslatokat egyhangúan elfogadjuk. 4

3. BÉREK 2017
KG: 4% bérnövekedést szeretnék a munkáltatói járulékcsökkentés kompenzálásképpen. Ezt
úgy adnám oda, hogy minden dolgozó kapja meg a készpénzes béren felüli juttatást, 8.333
Ft nettóként utalva. Egyszer adjuk oda a májusi hajrára, május elején az első felét, 50.000
Ft-ot, és utána karácsony előtt adjuk a 2. hat hónapit, december elején. Tehát az áprilisi és a
novemberi fizetéshez 50.000 Ft-al több lesz az utalás béren kívüli juttatásképpen.
Bérek 2017-es 4%-os emelésének elfogadása és annak két részletben, béren kívüli
juttatásként történő utalása
Az elnökség ezt egyhangúan elfogadta.
Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

A bérek 2017-es 4%-os növekedését két összegben kiadva 4
egyhangúan elfogadtuk.

KG: És mivel Kinga mellé visszajött Anna hamarabb, mint főtitkár, javaslom, hogy a
korábban meghatározott, április végéig leegyeztetett bérpótlékát módosítsuk úgy, hogy most
februárban a teljes összeget, márciusban és áprilisban pedig a bérpótlék összegének felét
utaljuk a számára.

Kinga bérpótlék-módosításának elfogadása március és április hónapra a korábbiakhoz
képest megbeszélt összeg felére
Az elnökség ezt egyhangúan elfogadta.

Szavazás

Igen Nem Tartózkodott

Kinga bérpótlék összegének módosítását 50%-ra március, 3
április hónapban az elnökség elfogadta.
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4. SZAKMAI MUNKA
KG: Egy éve leültünk és megbeszéltük, mi mindent szeretnénk csinálni a szakmai területen–
rendet rakunk János gépe alapján, szakmai útitervet készítünk, strukturáljuk a szakmai
tudásunkat, május 20., mint cél ki is volt tűzve, kitűztük, hogy csinálunk egy térképet,
felsoroljuk céljainkat egy statikus aloldalon, stb.
Ebből nem lett igazán semmi, sem abból, hogy kész KRESZ csomagunk legyen. Pont most
meg is történt, hogy baj volt, hogy ez nem volt kész, mert szükség volt rá. Egy hónapos
munkának éreztem, de csak két hetet kaptunk rá és ennek első tíz napján nem dolgoztunk
igazán rajta. Végül Kunhalmi Zoli nagyon sokat dolgozott rajta.
KG: Annó Anna vállalta, hogy foglalkozik ezzel, ha meghatároz egy stratégiát a bizottság. De
Anna beteg lett, Kingának nem volt ideje, Miki pedig egyre kevesebbet van jelen. Bertának
sokat tudna adni és segíteni ez a csapat és sok fog múlni rajta, ha lehetőségként tud
tekinteni a munkahelyére. De ehhez egy jó struktúrát kell kitalálni. A munkacsoport
megterhelése nélkül lenne jó, ha Bertának segítenénk, mert stabil, operatív munkát a
bizottság nem fog tudni beletenni. Azon kell gondolkozni, hogy mit kéne ezen a struktúrán
hangolni és milyen embereket lehetne bevonni, akiktől ez kicsit előrébb jut.
HÁ: A szakmai útiterv az 1% hoz is kellett volna.
KG: Nem a konkrét esetek a lényegesek, hanem a belefektetendő energia. Legalább pl. a
szakmai útitervnél is címszavakat kellene kitalálni.
HÁ: A szakmai vezető nem csinálja. Vagy neki kellene beleállnia, vagy találnunk kell valakit,
aki csinálja.
KG: Van esetleg, akit be lehet vonni utánpótlásnak.
HÁ: És mibe fogjunk bele? pl a KRESZ nagyon jó téma most.
DÁ: Azt mondod, hogy nincs olyan szakmai műhelymunkára kapacitás, amit mondunk?
HÁ: Hiányzik a mögöttes tartalom a kirakat mögött.
DA: Lehet, hogy egy levelezőlistaként működő munkacsoport nem elég ehhez.
KG: Merítés és emberek vannak, és vannak, akikből ki lehet többet hozni. De nincs, aki
irányítsa őket, amikor vészhelyzet van.
DÁ: Bár korábban elfogadtam, hogy mérnök kell a klubba, lehet, hogy egy jó koordinációs
készségű ember kell igazából.
KG: De operatív munkát is kell végeznie, szakmai munkát. Útitervet össze kell rakni,
utánpótlást generálni, ez Daniék feladata lenne.
HÁ: az megint olyan lenne, hogy a kirakatrendező töltené fel a polcokat.
SZG: az egy dolog, hogy szakmailag összerakja a tervezetet egy mérnök, de jól kell legyen
elmagyarázva, kommunikálva, hogy a szakmai csatornákon is átmenjen.
KG: Valahogy el kéne ismerni Zolit is pl., mert rengeteg energiát beletesz önkéntesen a klub
szakmai életébe.
5. BAM KG, 15p
KG: szerződés írási fázisban vagyunk.

6. 1% kampány HÁ, 5p
HA: kb. 2 hetet csúszott, az Andrisék videója februárban kész lesz.
KG: Valami jelenjen meg erről, amit meglátnak már most az emberek Kell egy impulzus arról,
hogy vagyunk. Fb-on legyen hirdetés 35.000 Ft értékben
7. BP BRINGÁS HÉT, HÁ, 10p
HÁ: az MKKSZ több milliós együttműködést szeretne egy több napos rendezvényhez, most
folyik egyeztetés a zenekarokról.
DÁ: Én tudok technikát intézni
HÁ: Én és a biciklim, Goldsprint lehetne pl. a program szombaton. Jelen állás szerint ezek az
ötletek: csütörtökön Klauzál tér outdoor buli, dj-vel, szerdán cycle logistics teherbringás
program, ahol a HP-al vállalkozóknak kiajánljuk a teherbringákat. Péntekre pedig van a bécsi
külképviseleti program.
- Felmerült a bécsiekkel a study tour ötlete is. A képviselet még ősszel akart csinálni egy
programot, a fenntartható városfejlesztés, klímabarátság, mint a város imázs részei témában
és velük lehetne szervezni egy bécsi napot, amit ők szerveznének.
- Ennek kapcsán a Bringás héten egy szakmai jellegűbb kerekasztal „ IBIKEBP meetup” is
zajlana. Ki lehetne bővíteni úgy a programot, hogy lehetnének állami, fővárosi szereplők, ők
még hoznák Martin Blumot Bécsből. Szakmai, de mégis pop program lehetne ez.
- Az MKKSZ-től kérnénk támogatást, ennek 50% programra, 25% hirdetésre, 25% a klubnak
menne. Mindenhol megjelennének. Az egész egy BP bringás essentials lehetne.
KG: szeretném a BUBI-t bevonni
HÁ: mondták a bécsiek is, hogy bécsből elhoznák a city bike-ot és össze lehetne hasonlítani
a BUBI-val
KG: aki beszáll a BUBI rendszerbe azon a héten, az kaphatna valami pluszt, ezt szeretném.
DÁ: Az első benyomásom, hogy ez egy nagy projekt és a támogatóknak magas elvárásaik
lehetnek. A rendezvényeknek kell lennie egy-egy szervezőjének.
KG: Az IBIKE körüli hullám, ami szokott lenni az előtte lévő héten, összepárosítható ezekkel
a programokkal, a csatornáinkon keresztül az érdeklődők megtalálják ezeket. Fizetett
hirdetésekkel nagy elérést érhetünk el.
DÁ: Tartsunk egy külön megbeszélést, ha ez abban a fázisban van, hogy mindent nagyon
pontosan megbeszélünk töviről hegyire
8. IBBP HÁ, 15p
KG: Áronnak 10-12 órányi feladata lesz napi szinten tavasszal, április elejétől. Plusz a BAM
kommunikációs tervet meg kell csinálni.
HÁ: az IBIKE-vel kapcsolatban csináltam egy időbeosztást, vannak hozzá költségek is, majd
ezt Annától kérem, hogy nézze át. Arculatfrissítésben van egy kis gond, kell egy grafikus.
Március elsején kirakom az eseményt, csak a dátum lesz benne. Lesz meglepetés és 1
héttel később meghirdetnénk a részleteket.
9. TÁROLÓ ÉS TÚRA DÁ, 5p
DÁ: A tárolók kapcsán beszéltem Emesével személyesen, azt mondta, hogy ha csak új
partnereket kell felkutatni, akkor azt vállalja, ehhez szüksége van információkra, hogy kinek
mi ment ki árajánlatként.
KG: most az a fázis van, amikor árlistát kell készíteni, miután találkoztunk Dregussal, aztán
hozhatjuk újra elő ezt a témát és kitaláljuk Annával.
DÁ: Külföldi túrásoknak a tagságot kellene promotálni. Vityánál most egy külsős
utazásszervező cég bevonása történt, keresni fogom erre a megoldást, hogy ne maradjon
így, például profi partnert csatolhatunk ehhez közvetlenül mi, akivel megállapodunk mi, MK.
KG. Szerintem sokat tett bele Vitya, engedjük, hogy csinálja így most.

10. TÁRSASHÁZ ÜGY DÁ, 10p
DÁ: csak napirenden szerettem volna tartani ezt, kerékpártároló építési kötelezettség a téma
– építési hatóságoknak felhívni a figyelmét erre, és a társasház beruházóknak is. Ez egy
nagyobb léptékű dolog.
KG: szerintem a közeljövőben nincs erre energiánk.
DÁ: mondhatnánk, hogy berakjuk hátra a prioritási sorrendbe
KG: talán nyáron lehet ilyesmivel foglalkozni, májusban dobd be légyszi legközelebb.
11. VEKOPOS KOMM. TERV DÁ, 10p
DÁ: Egy ötlet, hogy kommunikációs keret minden VEKOP-ban van. Ezeket meg lehetne
keresni és hátha valaki lát erre fantáziát, hogy együttműködjön.
KG: Jó, Zoli ebben lehet, hogy tudna segíteni.
DÁ: bikemag, kerékagy belevonható lenne.
KG: szerintem ezt még most napoljuk el

