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Magyar Kerékpárosklub 2012-2015
A Magyar Kerékpárosklub elnökségének összefogalalója és rövid programja

Az MK fejlődésének új korszakhatárához érkezett. 

A 2009-ben három évre választott elnökség  feladata a pénzügyi stabilizáció,  a 
világos misszió és vízió meghatározás, az országos szervezeti háttér megteremtése 
ill.  a szakmai munka és nemzetközi szakmai-szervezeti kapcsolatrendszer 
megalapozása volt.  Összességében az első,  építkező időszak feladata az alapok 
lerakása volt.  Ennek az időszaknak a célja a CM szervezeti háttér nélküli 
legitimitásának civil szervezeti keretek között történő megteremtése volt annak 
érdekében,  hogy a tág értelemben vett kerékpáros-ügy [mely élet-  és 
környezetszemléleti, urbanisztikai kérdéseket is magában foglal] megfelelő szakmai 
és szervezeti képviseletet nyerjen a közpolitikai és nyilvános térben.

A 2012-2015 közötti időszak a pénzügyi megerősödés és fejlődés,  a szervezeti és 
taglétszámbéli,  válallati támogatói/tagi növekedés,  a legitimációs bázis 
növelésének időszaka kell legyen, úgy, hogy a tervezett növekedés közben az MK 
megtartja kerékpáros-szakmai megalapozottságát,  környezeti és életmódbéli 
elkötelezettségét,  demokratikus alapállását és politikai függetlenségét,  valamint 
CM-es hagyományait.  Mindehhez stabil támogatói háttérre,  professzionálisan 
működő pénzügyi és intézményi szervezetre,  strukturáltan és szervezett 
működtetett partnerkapcsolatokra,  szervezeti integrációs képességre és 
elkötelezettségre van szükség. Célunk, hogy a 2012-15 közötti időszakban az MK-t 
Magyarország egyik legerősebb,  alulról építkező civil szervezetévé tegyük.  Ehhez 
nem csupán növekedni,  hanem a különböző kerékpáros társ-szervezetekkel 
együttműködő,  integrált szövetségi kapcsolatrendszer kialakítására van szükség. 
Ennek megteremtésében kezdeményező szerepet vállalunk. 

Mindez a korábbiakhoz képest megváltoztatott intézményi vezetési szemléletet, 
szervezeti kereteket és vezetési stílust igényel.  Ezért javaslatunk egy új bővebb 
létszámú elnökség létrehozása,  melyben a korábbiaknál jobban megjelenik a 
professzionális szervezeti és kapcsolatépítési képesség,  a menedzsment 
elkötelezettség,  ugyanakkor jelen van a kerékpáros szakmai és médiaképviselet 
éppenúgy, mint a CM-es múlt, jelen és jövő képviselete.
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Javaslatunk egy új,  öt tagú elnökség megválasztása,  melyben a régi tagok mellett 
két „új” tag kap helyet. Az eddigi elnök fókuszú működést elnökség-fókusz váltaná 
föl,  melyben az elnökség tagja közül,  hathavi rotációban,  de alapvetően formális, 
képviseleti szereppel választanánk elnököt,  a valódi szakmai döntéshozatal a 
folyamatosan és aktívan működő és döntéseit konszenzussal hozó elnökség lenne. 
Ezt egészítené ki egy kéthavonta ülésező választmány, melyben az elnökség mellett 
helyet kapnának a helyi szervezetek ill. szakmai- és munkacsoportok vezetői, illetve 
a szakmai projektek vezetői.

Kérjük a Közgyűlést, támogassa terveinket!

László János Braun Róbert Szilasi László

A Magyar Kerékpárosklub (MK) 2002-ben alakult civil szervezet,  mely mára már több száz 
taggal rendelkezik országszerte. Az MK fő célja a kerékpározás hazai terjedésének 
elősegítése, kultúrájának megteremtése. A szervezet fontos szereplője a közéletnek, szakmai 
segítséget nyújt a vonatkozó kormányzati döntések előkészítésénél,  illetve közreműködik a 
tervek elkészítésében és megvalósításában. Küldetésünknek tekintjük, hogy a kerékpár, mint 
közlekedési eszköz,  elnyerje méltó helyét a mindennapi közlekedésben,  illetve a kerékpár 
váljon a legnépszerűbb sport és szabadidős eszközzé.Szeretnénk,  hogy mindenki számára 
elérhető és valós alternatívát jelenthessen a kerékpározás (közlekedési forma,  túrázás, 
sportolás)  valamint a kerékpározás váljék Magyarországon a környezettudatosság legfőbb 
szimbólumává.  Célunk a kerékpárt használók (jelenlegi és jövőbeni)  érdekeinek képviselete 
országos szinten.  Az MK közlekedési munkacsoportja állásfoglalásokat készít a kerékpáros 
infrastruktúrák tervezéséhez és megvalósításához.  Szakmai állásfoglalásainkat eljuttatjuk 
önkormányzatoknak,  tervezőintézeteknek,  és velük partneri kapcsolatokat építünk ki. 
Tevékenységünk a kerékpárral történő biztonságos,  a KRESZ szabályainak megfelelő 
közlekedést szolgáló tájékoztatók,  oktatási anyagok készítését és terjesztését,  különféle 
rendezvényeken gyermekek játékos kerékpározás-oktatását,  KRESZ-oktatását is jelenti.A 
tagság részére különböző szolgáltatásokat nyújtunk,  melyek segítséget adnak a mindennapi 
kerékpározáshoz, illetve a különböző kedvezmények révén tagjaink pénzt takaríthatnak meg. 


