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1. Hogyan tovább:  

 

Az elnökség tagjai körében felmerült, hogy túl passzivak vagyunk. Érdemes-e így tovább 

csinálni.  

Polányi Péter megnyugtatta a jelenlévőket arról, hogy ez egy kamarai szervezet, amelynek a 

mérnöki érdekképviselet a legfőbb célja. Ez alatt az értendő, hogy ha a kamarában bármelyik 

szervezetben kerékpáros közlekedési szakmai ügyek merülnek fel, pl. jogszabály, szabvány, 

fejlesztéspolitikai megnyilvánulás stb., akkor arra való reagálásban a mi szakosztályunkra 

számít a Közlekedési Tagozat, ill. az országos szervezet.  

E mellett mi magunk is aktivizálhatjuk magunkat, ha valami olyan kerékpáros infrastruktúra 

vonatkozású döntésről szerünk tudomást, mellyel kapcsolatban ki kell állni valami mellett, 

vagy ellen. Az is a mi felelősségünk, hogy ezek a megnyilvánulások elfogulatlan és szigorúan 

mérnöki és szakmai legyen. 

 

Ezen felül, ha mást is csinálunk, akkor az többletként tekinthető. Természetesen jó lenne, ha 

pezsgő szakmai életet élnénk, de a jelenlegi feladat-terhelt időszakban az is elfogadható, ha 

így működtetjük szervezetünket.  

 

2. Tisztújítás 

Időszerű lenne egy tisztújító taggyűlés megtartása. Jelenlévők megállapodnak abban, hogy ez 

2020. május 19-i. napon legyen.  

A helyszín biztosítására megkérjük a Főmterv vezetését. Felelős: M. Krisztina  

A tisztújítás levezetésére felkéjük Kocsis Tündét. Felelős : P. Péter 

A kísérő program szervezésére a Poroszló-Tiszafüred kerékpárút bemutatását javasoljuk. 

Felelős: K. Gergely 

Az összehívással kapcsolatos levelezés felelőse: P. Péter  

 

3. Szakmai programok 

A „Két óra két keréken”  munkacím egyelőre nem változik.  

A javasolt, és megszervezendő programok:  

• 2020. február 20.  

o Tatabánya Oroszlány kerékpárút bemutatása  

o Kerékpáros alagút átsajtolása az M1 alatt  

összehívás, levelezés felelős: P.Péter 

előadók beszervezése: felelős: K.Gergely, P.Péter  

helyszín: felelős: M.Kriszta   

szponzor: Trenecon  

 



• 2020. április 1. Mikromobilitási beszélgetések  

(Fehérváron már sikeresen lezajlott program országos megismétlése) Segway, 

Onewheel, E-roller használók előadása a valóságról.   

 

összehívás, levelezés felelős: P.Péter 

előadók beszervezése: felelős:P.Péter  

helyszín: felelős: M.Kriszta   

 

• Szakmai kirándulás 

Felmerült egy nyári kerékpáros – vonatos kirándulás ötlete a Poroszló – Tiszafüred 

kerékpárút meglátogatására.  

 

4. A munkaterv teljesítése  

 

Polányi Péter 2018. december 4-én emailben küldött körbe egy munkatervet, melyhez az 

elnökségi tagok hozzászóltak. Ebben szerepel, hogy szorgalmazzuk a kerékpártámasz 

telepítését az MMK székháza elé.  

P.Péter korábban jelezte, hogy ezt úgy illene szorgalmazni, ha mi magunk összeállítjuk a 

telepítéshez szükséges teljes tervi dokumentációt, csatoljuk hozzá az engedélykérelem 

folyamatát leíró listát, és így adjuk át a teljes dokumentációt az MMK főtitkárjának. 

Ehhez a következők szükségesek:  

• alaptérép beszerzése / M.Krisztina  

• a támasztípus kiválasztása / M.Kriszta  

• úttartozék telepítési terv készítése / P.Péter  

• az érintett földrészlet tulajdonosának kiléte kiderítése / M.Kriszta  

• az érintett területen illetékes kezelő eljárási szabályainak megismerése / K.Gergely  

Ez alapján már összeállítható és átadható a dokumentáció az MMK részére. / P.Péter      

 

Az emlékeztetőt összeállította: Polányi Péter  


