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A Magyar Kerékpárosklub 2016. január .6-án megtartott elnökségi üléséről
Helyszín: Magyar Kerékpárosklub Iroda (Bp. Kárpát u. 48.)

Jelenlévők:









Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag
Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnök
Dominus Ákos (továbbiakban DÁ), elnökségi tag
Szanyi Gergely (továbbikaban SzG), elnökségi tag
Bársony Zsolt (továbbiakban BZs), ellenőrző bizottság tagja
Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrző bizottság tagja
Kardos Anna (továbbiakban KA), főtitkár, jegyzőkönyv vezető
Varga Andrea, Dormán Emese - irodai dolgozók

Napirendi pontok:
1. Bringaexpo
2. Béremelés - 2016-ra
3. 2016-os stratégiai tervezés

Bringaexpo
KG: Az elmúlt években az a tapasztalat, hogy nem hoz már sok új kontaktot és belépőt, de
nagyon sok feladat és erőforrás van benne az MK részéről.
DÁ: Konferenciára mindenképp megyünk, arról volt szó, hogy a kiállításra minimál standdal
menjünk ki.
VA: Az szerintem visszalépés a kerékpáros-világban, hogy egy minimál standdal menjünk ki. A
konferencia anélkü is megoldható.
KG: 1%-ot lehet-e ott gyűjteni, én úgy emlékszem, hogy egyszer volt ebben siker. Az
önkénteseket akik a tárolót üzemeltetik, be lehet vonni a tárolózás helyett az 1% gyűjtésbe?
NP/VA: 2015-ben fizettünk is a tárolós munkáért, és kapott belépő jegyet, de nem feltétlen azok
vannak a tárolóban, akiket nem akarunk a standon beszélgetőnek.
KG: 2015-ben 600 000 Ft volt a bruttó költség és 440 000 Ft a nettó bevétel.
1. Szavazás: Megjelenjen-e az MK a 2016-os BringaExpon külön standdal?
nem- 5

igen - 0

tartózkodik - 0

1. sz. határozat: Az MK a 2016-os évben nem települ ki standdal a Bringaexpora.

Béremelés:
KG: Tehát legyen 3,5 % a fix bruttó béremelés. Igazságos premizálás nagyon nehéz
csapatmunka ügyben. De ennek a csapatmunkának van minden projektben egy vezetője,
esetleg túlterheltje. Úgy gondolom, hogy neki kell, kapnia némi plusz anyagiösztönzést,
visszacsatolást. Amit leírtam, az kompromisszum, hiszen azt írtam le, hogy mindenki kapjon
ebből, de, aki feladatkör szerint felelős érte, az duplát kapjon.
A másik jelenség a nagy tagbeléptetés: szertném, ha ez nem egy ijesztő szituáció lenne az MK
részére az irodában, hanem legyen ennek szintén kis pozitív anyagi következménye is arra
nézve, akit extrém módon leterhel a hullámokban egyszerre belépő sok tag.
DÁ: Azt is lehetne, hogy nincs előre definiálva a pontos jutalmazás, csak a mérték és az év végén
együtt döntjük el.
KG: Ez eleve sértődést hozna magával, jobb előre definiálni az egészet. Ha most van ebben
döntés, amire ez realizálódik, sokkal elfogadotabbá válik a gondolat és jobban elfogadható lesz
mindenkinek. Akik nem tudnak ebből részesülni a munkakörük miatt, azoknál megoldható ez
másként az év folyamán az egyéb projecteknél is. És ez a fajta premizálás azért is fontos, mert
ez nem jelent fix kiadást, illetve a cashflow-t nem terheli. Becslésem a 3,5% emelés az SZJA
csökkentés hatásával együtt 5%, a premizálás növekvő tagság és 1% mellett további kb. 2-3%
emelést jelenhet a nettó fizetésekben, ami a több éve változatlan fizetések után reális mérték.
KA: Jó lenne beletenni azt is a premizálásba, hogy az fegyelmezze a kölstégeket is. Évente van
1- 1,5 mFt,a mi nagyon kicsúszik a kezünkből.
DÁ: Szerintem ez belefér ekkora szervezetnél.
KG: Most az van, hogy projektjeink általában plusszosra vannak tervezve, de gyakran elolvad a
máshonnan nem finanszírozható szakmai munkára fordítható maradék. Lehetne úgyis motiválni,
hogy a klubnál maradó összegből is lehet premizálni.
KA: Lehet, hogy az idei évben ez a premizálás korai, de legalább tartsuk az idei évben szem előtt
és minden project végén összegezzük.
DÁ: Lehetne, hogy a megtakarításból premizáljunk. Én erre szívesen modellezek.
SzG: Esetleg lehetne ezt az egész tervet bemutatni a dolgozóknak.
KG: Erről tegnap konkrét összegek nélkül beszéltünk az irodai megbeszélésen. Én most azt
mondanám, hogy első körben ezt mondjuk meg, és a többiről februárban hozzunk döntést.
2. Szavazás: 2016-os béremelés elfogadásaKürti Gábor által leírt modell szerint.
igen - 4

nem - 0

tartózkodás - 1

2.sz. határozat: Az elnökség elfogadja Kürti Gábor előterjesztését a 2016-os béremelést
illetően.

2016 stratégiai terv:
KG: Anna csinált egy összesítést a stratégiai táblázatról, az extra 13 millió forint költést
jelentene. Illetve nagyobb humán erőforrást is. Ez túl sok. Ebben van egy olyan lista is, amelyek
nagyon fontos feladatok is, és nem csináljuk rendesen vagy sehogy. Szerintem ezeket vegyük
elő:
 1%-os kampány fejlesztése - erre most is van 344 000 Ft terv
 IBBP - erre van 900eFt terv, de még nincs meg a szerződés rá
 Média felületek értékesítése
 Szakmai utiterv készítés
 Sajtókapcsolatok tudatosítása
 Publikáció készítés

DÁ: Akkor a kimaradó fontosakat tegyük át a másik két évre?
KG: Kicsit másként látom, ezt a listát összekötném a cashflow táblával, úgy, hogy amikor lesz plussz forrás,
abból fedezném először a cc 2 mFt-os jövő szeptemberre látható átmeneti hiányt, aztán nézném az év végi
maradó összeget és utána venném elő a bejövő plussz pénzekből megvalósítható ötleteket.
KG: Akkor a sorrend az kb, mint ami a táblázatban van.
DÁ: Illetve megszavaztuk a korábbi beszélgetésben az ECF Stockholmi Ülésére való kiutazást is.
KG: Nem, úgy nem szavazok meg semmit, hogy nem látom a teljes költségének fedezetét.

KG: Javasoljuk azt az ECF-nek, hogy legyen egy közös couchsurfing programunk a szakmai programokra, amit
mi szervezünk.

Túra:
KA: A mostani pénz-keretet kellene megnövelni és eldönteni, hogy ki legyen ennek a projectnek a fő
vezetője. Irodán belül vagy kívül. Azt javaslom, hogy az MK éves ráfordítása 250 000 FT bruttó legyen, evvel jó
eséllyel lehet felkészülni a projectre és letenni annak az alapjait, hogy ez a jövőben önfenntartó legyen. Andi,
Te szeretnél túraszervezéssel foglalkozni munka-szerűen?
VA: Nem.

DÁ: Azt gondolom, hogy a túráknak el kell tartaiuk magukat.

KA: A mostani terv nagyon konzervatív, csak 12 fő/túrát tartalmaz, és a kölstégeket is nagyon alacsonyan
számolja.
DÁ: Rendben, de egy év múlva ennek pénzügyi tekintetben meg kell állnia a lábán

Szavazás: Túra project felelőse Somogyi Viktor lesz. Az MK 250 000 forintos költségkeretet biztosít a
túrák megvalósítására.
igen - 5

nem - 0

tartózkodás - 0

Határozat: 2016-ban a túra project vezetője Somogyi Viktor. Ő felel a megvalósításért és a pénzügyi
keret megtartásáért. Az MK saját költégvetéséből 250 000 Ft bruttó összeget költ túrázásra.

Túravezető képzés:
KA: Elmondja Somogyi Viktor elképzelését a túravezető-kísérői tanfolyamról.
SzG: Elsősorban azon múlik, hogy ki mennyire rátermett, mert az személyiség függő is, hogy valaki lehet-e jó
túravezető.
BZs.: Ez azért lenne jó, mert ez egy ilyen oktatás alapján tényleg az MK szemléletet lehetne átadni a
jelentkezőknek és majd onnan tudunk túravezető utánpótlást biztosítani.
Szavazás: MK elnindítja a túrakísérő tanfolyamot, melyet Somogyi Viktor szervez.
Szavazás:
igen - 5

nem - 0

tartózkodás - 0

TSZ mini-találkozó:
SzG: legyen egy mini TSZ találkozó, ahol csak beszélgetni lehet TSZ szinten egymással, illetve 1-3 téma kerül
elő.
DÁ: Vonjuk össze az Összetekerünk záró találkozójával.
KA: Szerintem nagyon elő az az igény, hogy legyen egy mini találkozó, ahol akár 1%-ról lehet beszélni és számos
olyan gyakorlati kérdésről, amit Gery a múltkor elmondott. De nehéz ezt az Összetkerünkkel összekapcsolni.
SzG: Szerintem az utiktg-et telekocsi árban finanszírozzunk.
DÁ: legyen az ország több részében TSZ találkozó, Gery menjen el inkább több helyre.
KA/NP: Nincsenek csomópontok normálisan, ahol lehet találkozni, nem biztos, hogy Gerynek erre van kapcitása.

SzG: Szerintem próbáljuk elsőnek a mini találkozót, és legfeljebb nem érdeklődnek. És nagyon fontos lenne
nekünk, elnökségnek is a vidékiek visszajelzése.
VA: Ha van értelme, akkor eljönnek, pl. elmondjuk nekik az 1%-ot
KG: Én szívesen tartanék is előadást.
SzG: Az Összetekerünk konferenciára is meg lehetne majd hívni őket.
Döntés: Gery elkezdi szervezni VA-val a konferenciát.

Informatika:
SzG: Mit tehetnék még ehhez hozzá?
KA: Most ott tartunk, hogy a nyomtató ajánlatokat újra ki kell küldeni .Ezt megcsinálom
VA: Fontos lenne a mentés megoldása is.
KA: Attila egy 200 000 Ft-os javaslatot adott.
SzG: Legyen az a menet, hogy először oldjuk meg a nyomtatót. Utána nézzük meg a mentés/szerver
problémát. És kezdjünk el Attila alá önkéntest szervezni.
DÁ: Attila azt is mondta, hogy ő szeretne pénzt is ezért. Az a javaslatom, hogy hosszabb távon ne kelljen
informatikus, illetve Attilát olyasmivel megbízni, ami keretbe rakható és ezekre szerződni vele.

Döntés. Gery és Ákos megbeszélik Attilával, hogy miként lehet lépéseket tenni.

